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 كس اسلا توصانه





 راثكتساو اندالب ةيرح ىلع رمآتلا نم مويلا هدهشن ام نا
 ةييعيبطلا ةلاحلا هنا اديدج ائيش سيل اهيلع لالقتسالا ةمعت

 دعتستون الا دشتحت ءادعالاجراوب نا نولوقي  انخيراتل ةيستلاج

 ميمأتل ةجيتن سيل هنا , ةعاسلا نبا سيل اذه ٠ انيلع موجهلك
 ٠ رصم خيرات فرعي نمل ةيسنلاب مئاد ,ىش هنا ٠ سيوسلا ةانق

 ٠ انتطاوش ةمجاهلل ةصبرتم نفس كانه تناك نورقلا لوط ىلع

 ةرتف فرعن ال ٠ دودحلا فلخ ةضيار شويحج امئاد كانه تناك

 نوكي نأ اما داصرملاب اهل نوفقي ءادعأ نم تلخ رصم خيرات نم

 فلخ ضير هانجرخأ املك ٠ اهلخاد وأ دودحلا جراخ ناطيشلا

 ٠-٠٠ هريغ هلحم لح وأ دودحلاب

 ىلع ذخأ ناطيشلا اذهو ء ناطيشلا عم عارص هلك انخيرات نا

 ىتش اروص انخيرات لوط

 قيرغالاو سرافو روشآو لياب ةمسا ناك ةميدقلا روصعلا ىف

 هع نامورلاو

 كارتالاو لوغملاو نييبيلصلا ةمسسا ناك ىطسولا روصعلا ىف
 ٠ ارتلجناو اسنرف همسا ةثيدحلا روصعلا ىفو

 ةدحتللا تايالولاو ارتلجناو اسنرف همسسا نهارلا رصعلا ىفو

 اسنرقف عم لصتم عارص ةنس ةئامو نيسمخ ذنم انخيرات

 ةنس نيسمخلاو ةّئالا هذه نم ةدحاو ةنسس ركذن ال « ارتلجناو

 ٠٠٠ كلت وأ هذه عم عارصلا نم تلخ ةريخالا

 ةجيتت ىه له وأ * ىقارغجلا عضوملا ةبيرض هذه له

 اهيف عزاني ال ىتلا ةقيقحلا نكلو ىردن ال * برغلا انتهجاوم

 دن 94 هع



 كيلا ٠ الئام ائيش اناوق نم اتفزنتسا اسنرفو ارتلجنا نا دحأ
 ودبي ىذلا عارصلا اذه قئاقح ضعب ىلع كدي عضي اطيسب انايب

 ٠ موتحم ردق هنأكو
 ٠.٠٠ رصم نويسن رفلا ارَغ ١9/489 ةنس ىف

 , نييسنرفلا جارخا ةجحب رصم زيلجنالا ازغ ١80١ ةنمس ىفو
 * 1١48015 ةلئس ىتح ةيرصملا لحاوسلا نولتحي اولظو

 تلواحو رصم ضرأ ايناطيرب دونج تلزن ٠ع ةتس ىف

 ٠٠ اهوزغ

 لوطسأ ىزيلجنالاو ىسنرفلا نالوطسالا مجاه 485١؟1/ ةنس ىفو

 ٠ هيلع ايضقو نيرافان ءانيم ىق رصم
 عيقوت ىلع رصم ارتلجناو اسنرق تمغرأ ١855 ةنس ىقو

 ٠ ايسسآ ىف اهتاكلتمم مظعم نع لزانتلاو ةيهاتوك ةدهاعم
 ةلودلا نع اهلالقتسا نلعت نأ رصم تءاش ١454 ةنس ىفو

 ارتلجنا تضفرف كلذل ةيفاكلا ةوقلا اهيدل ناك ذا ةينامثعلا

 ٠ كلذ تلعف ىه اذا رصم وزغب اتددهو اسنرفقو

 رصم عم ةيقافتا عيقوتل دعتست ايكرت تناك ١855 ةنس ىفو

 كلذ نود ةلولبحلا ىف ارتلجناو اسنرف تدهتجاق اهلالقتسا نلعت

 ماق لعفلابو كلذ ىلع اهتنواعم ىف ةيبوروالا لودلا ضعب تعئقأو
 سمخلا لودلا نا هيف لاق ايكرت ىلا راذنا هيجوتب اسنرف ريقس

 ىأر ذخأ نود رصم نأشب اقافتا دقعت الأ ىلا ايكرت وعدت ىريكلا
 .٠ لودلا

 دوق ميطحت ىلع اسنرفو ارتلجنا تقفتا -١85 ةنسس ىفو

 ٠ ةيجراخلا رصم
 لحاوس ارتلجنا ليطاسأ ترصاح ةنسلا سفن نم ربوتكأ ىفو

 لوطسالا ددهو رصم شويج برحل اهتاوق تلزنأو ماشلا
 ىلا رصم ترطضاو ةيردنكسالا ىلع هعفادم قالطاب ىزيلجنالا
 تارمث نه رصم تمرحو ١85١ ةنسس ىف هردنل ةيقافتا عيقوت
 ٠ (148895-- 148531 ) تاونس عست تايحضت

 كذا



 ىويدخلا ىلع سيسيل ىد نانيدرف لاتحا ١86054 ةنمس ىفو
 نكمت دقو سيوسلا ةانق رقح ىف نذالا ىلع هنم لصحو ديعس

 ةانقلا فيلاكت لك لمحتت رصم لعجي نأ نم ركاملا بلعثلا اذه

 ٠ اهتازيم لك نم اهمرحي نأو :
 رصم عقدت نأي رئاجلا همكح نويلبان ريصأ ١874 ةنس ىفوأ

 صضعب نع اهلزانت لياقم ىف لانقلا ةكرشل هينج ؟را٠ر
 ىويدخلا سبسيأ ىد جردتسا ىتلا لو بهنلا 38

 ٠ اهيلع عيقوتلل ديعس
 نيرخآ نينويلم ةانقلا ةكرشل رصم تعفد ١48573 ةنس ىفو

 طورشلا هده نم رخآ طرش نع ىلحتلا لباقمه ىف تاهينجلا نم
 هل. ةقححلا

 ىف رصم عولقو ةصرف ارتلجنا تزهتنا ١41/90 ةنمس ىقو
 ؟71رك15٠ ) ةانقلا ىف اهمهسأ اهنم ترتشاف ةيلام تامزأ
 تغلب مهسالا هذه ٠٠ تاهينجلا نم نييالم ةعبرأ مليمي ( امهس

 ةناّزخلا اهتم تحبرو هينح نويلم الا مليم ١9598 ةنمس اهتميق

 ٠ هينج ؟مهرا١٠ر٠٠- ةبسلا كلت ىلا ةيناطيربلا
 ةديدشلا ةيلاملا رصم ةمزأ ابوروأ تلغتسا ١4873 ةنس ىفو

 ١١5 ىو ةكرشلا حابرأ نم اهتصح نع لزانتلا ىلع رصم تمغرأف
 ىف ةصحلا هذه داريا نا عم هينج ٠٠٠-88 لباقم ىف ةئاملا ىف
 * هينج 819٠٠٠ ْمليِي ةنسلا

 اهلوح موحت بائذلا نأي رعشت هلك كلذ ءانثأ ىف رصم تناكو
 ىوق ىشيج نيوكت ىلا تهجتاف « اهيلع ضقنت نأ ثيلت ال اهناو
 ناولآنم اهتكمأ ام لك اهدالب لخدت نأب تمتهاو , اهدودح ىمحي

 يبونجلا ىف اهدودح عيسوت ىلع تلمعو ةديدجلا ةراضحلا

 رصم ىلع حتفنتف ةيبوروأ ةلود دي ىف بونجلا كلذ عقي نأ ةفاخم

 ةرسامسس عرسأف هلك كلذب حمست رصم ةيلاف نكت ملو ةديدج ةهبج
 ءوسو رظن ةلق نع اهيف اوفرسأف « ةنادتسالا ةالوللزونيزي ابوروأ
 كتلوأ دهتجاو رصم وحن قداصلا ىقيقحلا ساسحالا ةلقو ريدقت
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 ايهققارمو دالبلا دراوم ناهتراب نويدلا هنه طبر ىف ةينابزلا
 داجتتسالاب نوددهي اوضمو ء اهيلع حابرالا شحفأ ريذدقتو

 اهلك اهقفارم تحبصأو نيدلا ىف رنصم تقرغ ىتح « مهذالبب
 جايرأ تلصو دقو ٠ :اهدالب اهديؤت ةيبوروأ فراصم ديب نئاعر
 نييالغا نا لب « ةدايزو ةئاملا ىف ٠١ ىلا نايحالا ضعب ىف نويدلا
 انيد تريبتعا ةانقلا ىف رصم مهسأ اهب ليعامسا عاب ىتلا ةعبرالا

 دقو 2« ةنمس نيرشع ىدم ةئاملا ىف ه اهردق احابرأ هتع رصم عقدت

 ٠ اهلك رصم اهتعقد

 عقدلا نع ام اموي زجعتس رصم نا تردق دق ابوروآ تناكو

 دالسبلا نوئش ىف لخدتلل ةعيرذ كلذ ىه تذختا تفقوت اذاق

 ٠٠٠ رامعتسالاق لالتحالل قيرطلا دهمي لخدتلا اذهو

 اهيق رصم تعاب ىتلا ةنسلا سفن ىفق  لعفلاب كلذ ثدحو
 ارتلجنا تفلأ طقف مايأ ةعضيب ةقفصلا دقع لبق ىتح لب اهمهسأ

 هفقووفيك رتسملا وهىرامعتسا اهسأري رصم لاوحآةساردل ةنجل
 تانايبلاب ةنودمي ىزيلجنالا ققحلا اذه فلخ لودلا لصانق

 ليعامسا كلذ نم ققحتو رصم ةموكح ىلع سانلا نوبلؤيو ةبذاكلا

 نوتسجنيك ىتيب ىمسي ىزيلجنا ىفحص عم هل ثيدح ىف لاقق
 مهسأ اهئارشب ىمرت ارتلجنا نا طق نظأ تنك ام ١» 181/5 ةتس

 عضو ىلا ىتاباسح صحفل اريبك افظوم اهلاسراو سيوسلا ةانق
 م« رصم ىلع اهدي

 ةرادالا عضو حرتقا «فيك» نأ ذا ,٠ ليعامسا هلاق ام ناك دقو

 ء نوسليو سرقير وه رخآ ىزيلجنا ىلام ةباقر تحن' ةيرصملا
 ةضبقوؤ لعفلاب رصم تحبصأو نيدلا قودنص ءاشنا كلذ بقعأو

 مغرو رشع عساتلا نرقلا لالخ ةميظعلا اهتضهن مغر ابوروأ
 ٠ ريصملا كلذ نم بورهلل ةريثكلا اهتالواحم

 ةسايسلا اهتمسر ةربدم ةوطخ تناك هذه نأ ىلع لدأ سيلو

 ىذذلا سفن وه رصم ىف ثدح ام نأ نم ةيبروالا ةيرامعتسالا
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 ىملاسسعلا قافالا سيسيل ىد





 ثدحي داك لب ريثك اهريغو نارياو سكارمو سنوت ىف ثدح
 اكيرمأ تماقو اهلك اهنويد تركنأ ةريخالا هدمه نأ الول كيسكملل

 *٠ لالتحالا نم تجنو اهتيامحب

 تئشنأقف رصم ىلع ةوق ابوروأ ةضبق تداز ١411 ةنمس ىقو

 هدمه تردقو ىسنرقو ىزيلجتا اهيلع موقي ةيئانث ةبقارم ةنجل
 نينئادلل احابرأ رصممفدتنأ ةيبوروالا ةلادعلادعاوقل اعابتا ةنجللا

 قافنالل فصنو نويلمب ىقتكت ناو ةينج 1ره355هر٠٠٠ اهردق

 دليلا لهال ٠/٠ 55 و نينئادلل /557 ٠ دالبلا قفارم ىلع

 دراودا وه فورعم ىزيلجنا ىسايسس بتك 41١ل/ا/ل ةنمس ىقو

 نأ ىغبتي ارتلجنا نأ لوقي رشع عساتلا نرقلا ةلجم ىف ىسمو
 ذنم حتست مل ةصرف ىهو « اينامأب اسنرق لاغشنا ةصرف زهتنت

 .٠ اسنرف عم برحلا رطخل ضرعتلا نود رصم لتحتف ء ةنس 5

 رصم لالتحا وحن ىرخأ ةوطخ ادوروا تطخ 44 ةنمس ىقو

 هتتنادأ صل اهسأري ايلع ةنجل مايق لوبق ىلع ىويدخلا مغرأف
 سيسيل ىد نائيدرق وه لاييتحالاب اهسفن ةيسنرفلا مكاحملا

 الصوم هارت قيقحت لك ءارجال ةقلطملا ةطلسلا ةنجللا هذه تيطعاو

 تحت رصم تعضو كلذبو ٠٠ هلجأ نم تتشنأ ىذلا ضرغلا ىلا

 نوديري مهنا كلذ اوررق نيذلا لاق دقو ٠ ةيلعف ةيبوروا ةياصو
 ٠ نينئادلا لاوما ةيامح

 لمقلابو ٠٠ دالبلا ىلع ةرطيسلا اودارأ مهنا ةقيقحلا نكلو

 ةرادالا دي تلش ةيبوروا ةموكح تحت نيحلا كلذ نم رصم تناك

 ىلع نيلهالا ريثتستو دالبلاب فوطت تناك اهنا لب امامت ةيلحملا
 دهمت كلذب اهنأ فرعت ىهو + صالخلاب مهينمتو ةمئاقلا ةموكحلا

 ٠٠ ىلعفلا لالتحالل قيرطلا

 اهسأرب ةلوئمسم ةرازو لوأ رصم ىف تماق 8١/!4سطسغاىو
 ءىزيلجنالا نوسليو سرفير اهتيلام ريذدد ىنمرالا رابون نينرأ
 د ىسنرفلا ريينلبي ريينلبيد اهيف لاغشالا ريزوو

 سس ١86 ل



 تأدب رصم ذقنتل تميقأ اهنا ليق ىتلا ةسيسخلا ةرازولا هذهو

 ةينازيملا ءابعال افيفخت شيجلا نمىرصم طباض 50٠٠١ لصفب اهلمع
 ٠٠ ةيضام ارهش رشع ةسمخ نع مهيتاور رخأتم مهل عقدت نا نود

 ! ىبنجأ بارا دحاو ميلم عقد نع رخأتت مل اهنأ عم

 « داليلا ىف ةنتق ثادحا كلذب تدارأ ةرازولا نأ كش الو

 مع مهتروث هانعم املظ طايضلا نم ريبكلا ددعلا اذه لصف ناخ

 ايركسع ابوروأ تلحخدت ةروثلا تماق اذاق ةموكحلا لع مهدونجو

 ٠٠ لاحلا ةثدهتل

 ٠٠ لعقلاب عقو ىذلا وه اذهو
 ةرازولا هذه ةلاقاب اويلاطو ةرازولا !اورصاحو طابضلا راث

 ٠*٠ ىبنجالا لالتحالل دهمتو نييرصملا براحت ىتلا ةيبنجالا

 ٠٠ ةينطو ةرازو رصم ىف تماقو ةيبتجالا ةرازولا تليقأو
 كلذ قيرط نع رصم ىلع ءاليتسالا ىف ابوروا ةطخ نذا تلشف

 اليبمس كلست نأ الا اهمامأ قبي ملو اهنوئش ىف ديازتملا لخدتلا

 ٠ احيرص ايركسع الالتحا رصم لالتحاىل ١ ىدؤي رخآا

 184/85ةنس ربوتكا لحب ملق « ةقطاخ ةعرس ىف كلذ مت لعفلابو

 | ٠٠ رصم نولتحي زيلجنالا ناك ىتح
 نادوسلا ءالخاو رصم شيج حيرست اآرتلجنا هتلعف ام لوا ناكو

 ةقيقحلاو ارهاظ فصنلا ةبسنب هيق رصم ةمساقمو هحتف ةداعال

 ٠ نيحلا كلذ نم رخآلا وه هتلتحا اهن١

 نادوسلا نم اهتصح لانت نا اسنرق تدارأ ١8948 ةنس ىفو
 ارتلجنا تدصتف ضيبالا لينلا ىلع ةدوشاف تلتحا ةلمح تلسرأغ

 رصلل كلم نادوسلا نا ةجحب نادوسلا نم اهجارخال

 اهرومأ مظنتامثير ,ةتقؤمةفصب رصم تلتحا اهنا ارتلجن |تنلعأ

 ريممضلل ةيصضرت كلذ لوقت ارتلجنا نكت ملو .. فرصنت مث
 اعدحو ارتلجنا درفنت نا اهلاع ىتلا اسنرفل ةثدهت لب ىناسنالا

 *" يصمج

 سه اة



 ةروص ىلع اسنرف عم تقفتا ىتح ىعست لزت مل اهناف اذهلو

 اهعم تقفتا : تامصولاب لفاحلا ىبوروالا ريمضلل ةمصو ريتعت

 لك ديؤت نأو سشكارمب اسنرف درفتتو ء رصمي ىحع درفنت نأ ىلع
 ىمسي ىذلا قافتالا وه اذهو . اهتيحان ىف اهتيحاص امهنم

 « ىمارجالا قافتالا ىلا همسا رييغت نم دب الو ء ىدولا قافتالاب
 نائيرب نايعش اهتيحض حار ةعيضو ةميرج الا عقاولا ىف نكي ملق
 * لماك نرق فصن رامعتسالا لالغأ ىف نافسري اهدعب الظ

 ال فيك ؟ برغلا ىف نوقثت ال فيك : كلذ دعب انل نولوقي مث
 كلذ ىلع انياوجو ٠٠٠ ؟ هدالب عم فلاحتلاو هعم قافتالا نوديرت

 : ةقث نم ةرذ بلقلا ىف ىقيت ال ىتلا ةيساقلا براجتلا هذه وه

 تناك اندالب هب حلصنل لاملا انتضرقأ ىتلا ةيبوروالا فراصملا نال
 تماق ىتلا ةيبوروالا ةرازولا نالو . لالتحالل قيرطلا دهمت

 , انقوقح تركنأو نينئادلا ىلا انتملسأ انلاوحأ حلصتو انمدختل

 ٠*٠ !ارتلجنا دونجل رمالا رخآ انتملساو

 محو « مهيديأ ىف انيديأ عضن نأ ديرن ال اننأ نم نوبجعتي مث
 تيطعأ اذا : فورعملا مهلثمل قادصم دكوأ انعم مهقرصت نأ نوملعب

 6.66 اهلك كدي دخأ ناطيشلل كعيصأل

 فيكف , اهانددرتسا مث ء لمفلاب اندي ناطيشلا ذخأ دقو

 + ىرخأ ةرم هيلا اهملسن

 قرشلاب لصتي اميف تحبصأ اهلك مهتفاحصو مهنمأن فيك
 اندالب لالتحا ىلا وعدت اهلك ىهف « ةيملاعلا ةنصرقلا نم انولن
 ةفيحص نمو « هييتاك ثنومير ىلا ىسيد دراودا نم : انب ليكتتلاو

 ماعلا ىأرلا ريثت اهلك , ىثتام ىراب ةلجم ىلا رشع عساتلا نرقلا
 ٠*٠ اتاوق ميطحت ىلا وعدتو انيلع ىبوروالا

 اهنا اولاق ةانق : ةانقلا ةلأسم ىف اولعف ام اني اولعف دقو فيك

 اتيلع تطبهو + لاح ىلإ لاح نم انلقتنا انضرأ ىف ترفتحا اذال

 املق ٠٠ ىربكلا لودلا فاصم ىلأ انلقتناو , ةيحان لك نم ةورثل»

 اال



 « سالقالاو ىلالا قيضلا انب لح انلاومأو انيديأب ةانقلا ءاشنا مت

 ىربكلا ةماطلا تناك مث , بناجالا انمكحو ةباقرلا انيلع تضرفو

 ٠٠ لالتحالاب

 ٠٠ دحأ اهلثمي عمسي مل ةاسأم اهنا

 اهلك ايوروأ اهتربد . ةنس نيسمخ ىدمه ىلع تمت ةليوط ةميرج
 هيلع تمكحو اهسفن ابوروأ مكاحم ةتنادأ مرجم اهذيفنت ىلع ماقو

 ٠٠٠ ةاغطلا ةينابزلا هئارو نمو . نحسلاب

 ٠٠ اهلوأ نم ةصقل' كيلاو

 ٠ ديرت امب اهيق مكحتل ٠ ىه امك اهضرعن
 سيول ىلا ستنييال « فوسليفلا ٠» لسرأ ١37/5 .سرام ١5 ىف

 هيب رغلا ةرظنلا ةقيقح نع فشكت ةقيثو ريتعت ةلاسسر رشع عبارلا

 بلق ىف ةنماكلا عماطملا نع راتسلا عفرتو ء هلهأو قرشلا ىلا

 ٠٠ ةلمج قرشلا دالب وحن ابوروأ

 الا نييقرشلا نع فوسليفلا اذع ثدحتي ال ةقيثولا هذه ىف

 الا هتيناسنا هل حمست ملو ء رافكو ةربارب حجمه مهنأب مهفصو

 نييقرشلا كئلوأ نأك لتقلاو وزغلاو بهنلاو بلسلا نع ثدحتلاب

 لوقب فوسليف نم تانعللا الا نوقحتس ال مهنأكو ارشب اوسيل
 ٠٠ ميظع ركفم هنا ىبوروالا ركفلا خيرات

 مكيلا ثدحتأ نأ ديرأ -٠- » : ريثك مالك ىف ستنبيال لاق

 اهعيمج ضرالا ءازجأ نيب دجوي ال : رصم وزمت عورشم ىف ىالوماي
 اهرسأي ايندلا راحب قعو , هلك ملاعلا ىلع هنم طلستلا نكمي دلب

 بعوتستنأ ىلع ةرداق اهنال كلذب موقتنأ عيطتست ىهو ءرصم ريغ
 دقلو ٠٠ هل ريظن ال اهتبرت بصخ نالو . ناكسلا نم اريبك اددع

 اهنكلو « هللا ةمعنل ايارحمو مولعلل ادهم مايالا ىضام ىف تناك
 رسخت اذالو  انب ردغت ىتلا ةيدمحملا ةنايدلا لقعم مويلا

 ىتلاو , ايقيرفاب ايسسآ لصت ىتلا ةسدقملا ضرالا كلت ةيحيسملا
 رسحيلاو طسوتملا ضيبالا رحبلا نيب !ًرجاح ةعيبطلا اهتلعج

- ١86 



 ايوروأ زونكل اعدوتسمو اهعيمج قرشلا دالبل الخدمو « رمحالا
 - قيفوتلا ققحملا -  عورشملا اذه نأ انضرق ولو ٠*٠ ؟ دنهلاو
 ىدصتت ىهو ء اسنرف بيصي نأ ىسع اذامق , لشفلاب ىنم دق

 نا ؟ تاناهالا فلتخمب اهتظيفح نوريثي ٠ جمه ةريارب برحل
 « ءارثلا لئاهلا قرشلا نئازخ مكل حتفيس ديرفلا رصم عقوم
 دهميو 2 اسنترف ةراجتل نكمي قيثو طايرب دنهلا عم مكطب ريسو
 ردتكسالا ىلا بابستنالاب نيقيلخ ءامظع ةازغ مامأ قيرطلا
 5 « ٠٠ دمحم ا

 نم ريخالا عيرلا نم رصمل ةيستنلاب ابوروأ روتسد وه اذه
 نويرصملا ,ىطخي مل ىدتلوه هي ىضفأ ٠٠٠ رشع عباسلا نرقلا
 مل لجر ٠٠ ادحاو أطخ مايالا نم موي ىف هدالب قح وأ هقح ىغ
 هدالب نيب نكت ملو ء هلوجو نع عمست مل لب « رضي هسسمن
 انوسليف نأ اذه نم أوساو ٠٠ ام ةقالع نيحلا كلذ ىلا اندالبو

 ىلا ثدحت هنآ ولو  اندالب وزغ ىلع ضرحي قحلاو ريخلاب ىداني
 مالكلاب هجتي هنكلو ! ةنطو ريخ ىف ىعسي لجر انلقل هدالب كولم
 لامعأ ْنَم لمع هنآ ىلع وزغلا اذهب هيرغي ال وهو , اسنرف كلم ىلا
 ىف لوقي هنكلو مويلا نويبوروالا معزي امك ةراضحلا رشن

 داليلا هذه عازتناو , قرشلا تاريخ وه فدهلا نا ةمات ةحارع
 لصمأ لالذاو اهلعأو ضرالا ىلع اهب ةرطيسلل نيملسملا نم
 ٠٠ مهتاريخو مهدالب باهتناو . ةصاخ دنهلاو قرشلا

 مل هقورظ نال ء ةيصولا هذهب رشع عبارلا سيول ذخأي ملو
 ,ةيبوروالا سفتلا قامعأ ىف ترقتسا اهنكلو , كلذب حمست نكت
 نييبوروالا نم نيريثكلا لعلو ٠ اهلهآ بولق ىف المآ تحيصاو
 الا دحاو مهيق سيل نكلو .. ستنبيال ةفسلف نع ائيش نوقرعي ال
 طب رقتلا ىغيني ال سدقم باتك تاحفص اهنأك كلت هتارابع ددري
 بتك ىبوروأ ىفحص وأ بتاك نم امو ٠٠٠ هيناعم نه ىنعم ىف
 «ميظعلا» فوسليفلا اذه تارابع ددري ناكو الا قرشلا نع ارطس
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 س نيحلا كلذ نم ىبوروالا خيراتلا تارتف نم ةرتف نم امو *-

 ٠ ديعيلا ملحلا اذه قيقحتل ةلواحم اهيف دجن الا هليق وأ

 ىلا داعو ىتلوق ىسنرفلا ةلاحرلا رصم راز ١0/817 ةنسس ىقفف

 مرصبب علطت لب ء رصم حتف ىلع هدالب ضحبل ١0/85 ةنس اسنرغ

 لصق ةانق قش ىف ركفو , دنهلاو ايمسآ ىلا : امعءارو ام ىلا
 ىحاوت ىف لوجتو هسفنب بهذو 2. رمحالاو ضيبالا نيرحبلا

 ةانقلا قشت نأ ىلع هيأر رقتسا مث رحبلا ىلا سيوسلا نم خزربلا
 ٠٠ ليتلا رهن ىلا رحبلا نم

 * نيسسوروالا راغص نم هريغو ىراقاس ةلاحرلا لعق كلذدكو

 رصم وزغغ ىف اسنرف تركف ةيسنرفلا ةروثلل ىلوالا ماوعالا ىفو
 لع ةيسنرفلا ةلمحلاب تهتنا ىتلا ةمدقملا ىه هذه تناكو ٠٠

 : ققحم دحاو ءىش نع تلجنا ةلمح ىهو , ١1/34 ةنس ىف رصم

 ٠٠ اهضرآ ىف اهعامطأو رصمب ابوروأ ءارغا
 .نويع نكلو ء 0١-١48 ةنس اسنرف ىلأ ةينويلبانتلا ةلمحلا تداع

 ٠ فيخم هرش ىق رصم وحن ةحتفم تلظ ادوروأ
 ممدالب ىلا نويسنرفلا اهلمح ىتلا ةريثكلا قاروالا نيب نمو

 هقاروأ كانغ تناك ء فورعملا « رصم فصو » باتك اهنم اويتكيل

 ضيبالا رحبلا نيب ةانق رفح ىف ريكفتلاب لصتت تاساردو

 ٠ رمحالا رحبلاو

 مايتنا تقفقوتسا باتكلا كلذ ىف قاروالا هذه ترشن امدنعو

 نييسنرفلا نم  دهعلا كلذل ةيسنلاب  ركفلا رارحأ نم ةعامج
 هتيمسف نوميس ناس ىد ىرنه ىمس لعحار اهأشنأ

 +٠ نيرحبلا نيب ةانق عورشمب مايقلا اهقده . ةينوميس ناسلاب
 مصدوقي لع دمحم ةمدخل اهلاجر نم ارقث ةعامجلا تلسرأو

 رفح نع عورشمب رصم ىلاول مدقت , ناتنافنا بالا ىمسي لجر
 م ايوروال ال هسفنل رصم ديري ناك ىلع دمحم نكلو ٠ ةانقلا هذه

 .نع ىيوروالا لوغلا دعبي ىتح 2 عورشملا كلذ ىف ريسلا كرتف
 ٠٠ ناكمالا ردق هتيالو



 2 سيسيل ىد نانيدرفي :ناتناقنا بالا ىقتلا ةيردنكسالا ىفو
 ناكو «٠ عورشملا ىف هيلا ثدحتو اهيف اسنرفل الصنق ناكو

 روعسملا سقلا كرتف « ءىث نع عروتي ال !اريبك اصل سبسيل ىد
 رصم ىلع ءاضقلا ىلع سانلا ثحي اهبرغو ايوروأ لوط ىف ىرجي
 فكعو ٠٠ هنم جرخيو نجسلا لخديو , هلك قرشلا دالبو ايكرتو
 رجح ىف قرشلا بهذ بصتس ىتلآ ةانقلا عورشم ةسارد ىلع

 ٠٠ ايوروأ
 ىذلا اذه سيسيبل ىد ناتيدرف دنع ةريصق ةفقو انه فقنلو

 ٠٠ هلك ىضاملا نرقلا لالخ هنم نعلأب رصم بكنت مل
 مظعم شاع هنأ ىأ + 78954 ةنس ىفوتو ١8٠5 ةنس ىف دلو

 ةيناسنالاو ابوروأ خيرات ىف ديرف رصع وهو , رع عساتلا نرقلا
 : 0*٠ ممجأ

 ىف رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا تضق دك ابوروأ تناك

 ةيعامتجاو ةينيد تاروثو ء ضعبو اهضعب اهدالب نيب ةلئاه بورح
 ىركفلا لقلقتلا نم ةلاح ىلا نرقلا كلذ ةياهن ىف اهب تهتنا ةيركف
 فوخلاو قلقلا نم ةلاح ىف اهيركفمو اهتساس لعج ىعامتجالاو
 ٠٠ ىريحلا ةراقلا هذه ليقتسم ىف ركفلا ةلاطا ىلا مهتعد

 عوبر ىف رقفلا ترشن دق نييضاملا نينرقلا بورح تناكو
 ىلا اهنم ةرجهلا تديازتف « الماش اسأي يبولقلا ىف تثعبو ةراقلا

 اهيف دجت ىرخأ دالب ىلا اهلهأ راصيأ تهجتاو . ديدجلا ملاعلا
 ٠ -قرشلا ريغ دالبلا هذه نكت ملو ٠ توقلان ه هيلا ةجاحب ىح ام
 بيجاعالاب لقاح ملاع قرشلا ملاع نا دقتعت ايوروأت ذاكو

 ىلا ثدحت قرشلا نم حئاس داع املكو + بهذلاو تاورثلاو

 6 هآنرا ام هلايخ نم هيلا فاضأو  هآر امي ايوروأ يف سانتلا

 ءكراعمنم تضاخ ام لوطل برحلا نف تنقتا دق ابوروأ تناكو

 نكي مل امدقت دورايلا لامعتساو ةيرانلا ةحلسالا ةعانص تمدقتو

 ىذلا وع حالسلا اذهو ٠ لاي ىلع كاذ ذا ملاعلا لهآ نم دحال رطخي

 ال اهريغ نا ملعت تناك اهنال ٠ عماطملا قيقحت ىلع ابوروأ ثعب

 ١؟ -



 ةدحتملا تايالولا تفك امك 2 اهناكم تدعقل تملع ولو 2 ةهكلمي

 ةليئقلا اهيدل نأ تفرع امدنع ايسور عم برحلا ىف ريكفتلا نع
 ' ٠ ةيرذلا

 ىف تثعب دق تاعاجم نم اهبحاص امو بورحلاتم زاك كلدكو

 : لحارمو لحارم مامالا ىلا مهب رفق اطاشن نييبوروالا ناهذأ

 نفسلا عنص اومكحأو حالسلا عنص اوددجو نداعملا ةسارد اونقتا

 نم اقيمع اروعش هلك كلذ مهحنمو . راحبلاب وكر نم اونكمتو
 مهضعب دوسي نأ ىف اولشف : ةدايسلا ىلا علطتلاو سفنلا ىف ةقثلا

 ةجوم اهلك ايوروأ ترمغو ٠٠ نيرخالا ةدايس ىلا اوهجتاف اضعب
 اايهن رصعلا كلذ بايش لعج يحورلاو ىركفلا درشتلا نم
 ٠ اعم امع وأ ناطلسلا وأ ةورثلا ىف ةضيرعلا لام" الاو عماطملل

 ًآوسا ىبوروالا بابشلل برضف تربانوب نويلبان ةراقلآ ىف مجنو

 حبصأق « ةرباثملاو ريصلاو عشجلاو ثيخلاو ةيلوصولا ىف لثم
 انل روطص دقو « نيرماغملاو نيقاقالاب ةبشا مهنه نوهباتلا

 دوسالا » ةعيدبلا هتصق ىف ريوصت لمجأ كلذ « لادنتس ه»
 ٠ ١ « رمحالاو

 زيلجنالا نيحالملا كئلوا دجن نيرماغملا كلوا ةمدقم قو

 هلك نرقلا اوعطق نيذلا 6 نايسالاو نييلاغتربلاو نييدنلوهلاو
 كتاوا « مهدالب باسحل وا مهسفنا باسحل نولمعي ةنصارق
 ةينيصلا فنهلاو ةيقرشلا دنهلا رئازجو دنهلا ىلع اودتعا نيذلا

 هلاوما اوبهنو هومجاه الا ادلب اولخدب ملو نابايلاو نيصلاو
 ىلع هدحو حجالسلاب رساكلا صللا رطيسي امك هيلع اورطيسو
 ... نينمالا لزعلا

 نال « ملعلاب اهريغ ىلع تبلغ دق ايوروا نا نظب نم ءىطخبو
 لججر فلا لعفي اذامو « حالسلاب اهيلع تنكمت اهنا ةقيقحلا
 ؟قئاقد ىف تارشعلا ىدرت قدانبلا مهيديا ىف ةرشع ماما فويسلاب

 ىلا اوفرصنا نيذلا نامزلا كلذ ءاملع نيرماغملا كئلوا نمو
 مهتمو © نيرخاللو مهسفنال ةورثلا سامتلا ىف فشكلاو ثحبلا
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 نا نود نيرخالل ىمآللا ريبدت ىف مهتايح نوضقيو « لايتحالاو
 ةيسنرفلا ةروثلا لاحرك « مهيولق ق ناكم ىا ةيناسنالل نوكب

 ٠ زيلجنالا بلاعثو

 ملاعلا لالخ نوسوحب أوضم نيذلأ نورشمملا كلذك مهنمو

 اواديلو سانلا اودسفيل لب اورشبيل ال بيلصلا ةراش نيلماح
 .. نيرخآلا دنع فعضلا عضاوم ىلع مهبوذ

 .٠ نيرماغملا نم هلك تيب ىف سسيسيل ىد نانيدرف رهظ
 لاجر نم ىمليتراب همعو نسيسيل ىد ويتام هوبا ناك

 ةقرص ةيدام تناك امهعماطم نكلو ٠ ةيسنرقلا ةيسامولبيدلا

 اعنق امناو تارافسلا ىلا ارظني ملف بسكلا ىلا الا ىمرت ال

 بساكمو راجتلاب لاصتا نم كاذ ذا اهلامعأ ىف امل « تايلصتقلاب

 ء+ مسيئاقفو

 مهنع ثروق « ةنصارق دادجا ىلا عجرت اهلك ةرسالا تناكو

 ىلع دمحم مايا اهيف ىقبو « رصم ىف نويليان مدخق ليملا كلذ ويتام

 طوقسي اولجع نيذلا نسيساوحلا نم ناكو برغملا ىلا لقتنا مث
 ٠ نييسنرعلا دب ىق رئازجلا

 « ىلع فمحم مايا لئاوا ىف رصم ىف اهل الصتق اسنرف هتنيع

 «ةنصارقلا هدادجاب ريدح هنأ ىلع لدب ةسخلا ىق اةةباغ ارود بعلف

 ىراصق لذس نا هيلا بلطت ةيسنرفلا ةموكحلا تاميلمت تناك

 قى ناغتم هنا هل دكؤي ناكف © ىلع دمحم ىلع ءاضقلا ىف هدهح

 دقو .. هلاوماب زوفيل ىلاولا نم برقتي ناك نيح ىف هتمدخ

 5 « كثيدحلا
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 هيبأ نع ىعوف نائيدرف هتنيا أشن ةيقالخالا دعاوقلا هذه ىلع

 ةرسالا قارعأ ىلع اناصرق هتايح ىف ىفمو « ثيخلاو ركملا بيلاسا

 ةثالثب ىمالسالا قرشلا ىلتبس نأ ريداقملا تدارا ىتلا ةييحعلا

 تيلتبا ىذلا نانئيدرفو (نانيدرق مع) لوجو ويتام مه اهدارفا نم
 ٠ ىضاللا نرقلا لاوط هليعاقاب تيفقشو رصم هب

 امئاو « امظتنم اميلس اميلعت نسيسيل ىد ناتيدرق ملعتي مل

 روهظلا ىلع هنيعت ميلعتلا نم اقارطا بيصب نأ همه لك ناك

 سانلا عادخ نينافآو ةايحلا بيلاساب فراعلا قبللا ملعتملا رهظمب

 نمم هيوذ نم رقثي ناعتسا مث تاوتس عضب ةسردملا فق سرد

 ةفيظو ىلع لصحو « ىسنرفلا ىمايسسلا كلسلا ى نولمعب اوناك

 نيتثالا ني ذه نابيحملا نمو .ناكم لك قدعم هوبأ هذحاو 2« ةرعص

 ةرهضش امهل تعاذ امئناك « ةيبرعلا داللا ىف لمعلا ق اصصخت

 رئازجلاو رصم ى المع دقف « برعلا ةيسفنو قرشلا لئاسم كارداب

 . بئاصم نم داليلا هقه باصأ ام لك ىق فب امهل تناكو سنوتو

 اسنرق لصنقل ايئان نسبسيل ىد نائيدرف دجن 1899 ةتس ىف

 ةلودلا ٠٠ ىريك ةروف ىف كاذ ذا رصم تناك , ةيردتكسالا ىف

 نادوسلاق تلغوا دق اهدودح هو هدنتو اهدعاس دتش ةئضاتلا

 َق افرش دودحلا كلت تمارتو 2 موطرخلا ةئيدم اهلاحر اشناو

 بتريو مظني © راهن ليل هلمع ىلع بكم ىلاولاو « ايروس ىف

 نم ةشهد ىف ايرواو « هدعب نم ناكرالا تياث اكلم هينبل ,ىيهيل
 : ىثالت دق هيف ءاحرلا ناك نا دعب ةأحف احص ىذلا دلبلا اذه رم'

 ىلع موقت ةيوق ةلود ىأ ناب نمؤت اهنال ةركنم ةقناح ارتلجنا
 تمطح دقق اذهلو « اهنايك ىلع رطخ دنهلا ىلا ارتلجنا نم قيرطلا

 2 ٠ نسسهم

 رصم طاشن مهعحاضم ضقأ املك اهيف ةسايسلا لاجر ناكو
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 ىلا أجلتف «© «انب نوردغي نيذلا نيملسملاو» جمهلاو ريربلا نع
 لود نم هتلامتسا عيطتست نم ليمتستو ةريخألا ةطقنلا هذه
 « انئيح حلاصملا بصعو انيح نيدلا بصع ىلع برضلاب « ايروأ

 ةمأ ريخ زيلجنالا ناب نمي ريكتم دينع لحجر اهمكحي ناكو
 فقت تناك هتيناسنا نال زيلجنالا رغب ىلابب الو « سانلل تجرخإ
 دروللا وه لجرلا اذه ... ىزيلجنالا لائنقلا دودح دنع هب
 . نوتسوملاب

 ناهتماو ةغلاب ةيهارك ىف ةماع نييق رشلاو رصم ىلا رظني ناكو
 ناكق ىرخا ةرم ةمئاق اسنرفل موقت نأ ىثخي ناكو © فصوبي ال

 نأ بسحب ناكو © ليبس ىاب اهيلع ءاضقلاو اهفاعضأ ىف دهتجي
 ىق لوعو © اضيا رصملو هل هضفب دازف ىلع فمحم ديؤوت اسنرف
 ناحتز رع لك ام موز هدو ما ىذلا دليلا اذهب حل نا جرام هان
 ريغص دلي كاذ ذا رصم نال « اًنيش ىثخب نا نود هب هقحلب نا

 تبني مل ناقيعض دعب هاحانجو ةثالثلا نيباللا ىلع هناكس ديزب ال

 ..-0 ريثك شر امهيف

 اهباوبأ تحتفف « اهيلأ مدقت ةنواعم لك ىلا ةجاح ىف رصم تناكو

 ةحيصن ىذ لكلو ©« لمعيو لبقيل ايورواأ لها نم ةربخ ىذ لكل
 لك نم نييبروالاب ىلاولا رصق زيلاهد تلفحف © ديري امب ىلديل
 مهيقو مداخلا مهيفو ثيبخلا مهيفو بيطلا مهيف © سنج

 ٠٠ سوساجل

 هتفيظو مفر سيساوجلا كئلوأ نم اذحاو سبسيل ىد ناكو
 ةحيصلتلاب هل رهاظتيو ىلع دمحم ىلا برقتي ناك « ةيمسرلا

 بيلاساب افراع ثيدحلا ىف اقبل قافا لكك ناكو « صالخالاو
 قوذو ةيانع ىف هسيالم ىدتري « عمتجملا ىف رظنلا تافلتسا
 ق مهيوؤيو تاليلخلا ذختيو ءايح ةلقو ةأرج ىف ءاسنلا لزاغيو
 ءهيبرتآم كاردا ىف نهب نيعتسو ©« ةعس نع اهيلع قفني تويب

 رصعلا ةواش تناك ةيسورفلا نال ©« ةرهاظ ةراهم ىف ليخلا بكربو
 .. ريبكلا ىلاعلا عمبجملا ىف لوخدلل كاذ ذا سانلا قيرطو
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 هميدقت ىف فرسي ملف « مهفلا قح همهفي ىلع دمحم ناكو
 ىف همدختساو هنم اًثيش ذفنشد نأ نود همالك ىلأ عمتسا هنكلو

 نوئيسس نيبرصملا نأ أرتلجنا تمعز امدنعف .. نايحالا ضعب

 هيتيعب ىريل نسيسيل ىد لسرا « ماشلا ىف نييحيسملا ةلماعم
 ةبرصلا ةرادالا نا ررقب لبقاو بهذف « ىأر امب هريغ ثدحيلو

 سفن ىف هنكلو .. الدع اهرثكاو تارادالا نسحأ نم ماشلا َق

 دقتنا دقق ©« كلذ ضقانت ريراقت هتلود ىلا بتكك ناك تقولا

 ناك هنا ركذو © ةيدومحملا ةعرت رفح ىق ىلع دمحم تافرصت

 هنا عمو . اوتام مهنم افالا ناو « اهيق لماع فلا نيتس رخنسب
 رفح ىف هنم عئشاب ىتايسو هيلا اجليس هنآ الا هركتاو كلذ دقتنا

 .. نسوسلا ةاتق

 ويسسملا ناك قاروا ىلع رثع ةيسنرغلا ةيلصنقلا قاروا قو

 عورشم هب حرش امالك اهيف بتك دق هلبق اسنرف لصنق وميم
 .نييتوميس ناسلا ةيعاد ناتنافناو يسسورب بالا هروصت امك ةانقلا

 اهيلع ىلوتساف © حوضولاو اةقدلا ىف ةياغ حورشلا هذه تناكو
 لمعي نا هسفن ىف مزعو ةقئاف ةبانع ىف اهسردو ركاملا بلعثلا كلذ

 سانئلا ريخخست ىف ىلع دمحم بيلاسا امدختسم اهذيفنت ىلع

 . مهيلع ةوسقلاو

 اينايسا ىلا مث ةطلام ىلا اهنمو مادرتور ىلا .رصم نم لقن مث
 دمحم عاتقا ىلع لوع دقو © 181. ةنس الصنتق رصم ىلا داع مث

 اذه اهلاحاف « عوضوملا ىف ةركذمب هيلا مدقتو ةانقلا عورشمب ىلع

 ىلا اهلاسراب لجع ىتح اهيلع علطي دكي ملف اسمنلا لصنق ىلا
 «قرشلا نم اسمنلا ناطلس نيكمتل اليبس هلالخ نم ىأرف «© خينرتم

 « ىلاولا نم ةانقلا رفح ىف نذالا عازتناب هرمأي هلصنق ىلا ثعبو
 ضفرف ابوروا عم ةمساحلا هتكرعم ىف كاذ ذا ناك ىلع دمحم نكلو

 .٠ ديعس مايأ تءاج ىتح مانو « عورشملا
 الاثم © ىلع دمحم تيب نم رصأ لاو عبار فيعس دمحم ناك

 لتعم ريصصلا ليلك لقعلا فيمض « تيبلا اذه ءارما نم ةيبلاغلل

 5< ىلا



 ىلا هليمو ماعطلا ىق هفارسال ةجيتن ديدش لهرتب اباصم , دسجلا
 هلهاو دلبلا اذهل بح ةفطاع ىا هسفن رمعت ال تناكو « لومخلا

 اميرو © عساو ناطلسو ريثك قزر دروم هل ةيسنلاب ناك ..
 + ءاقعضلا ىدباب لخالا ىلا ليملاو فطعلا نم تاردب هنم تردب

 امئاو © ىقيقح ىناسنا روعش وأ ةينطو نع كلذ لعفي مل هنكلو

 رباعلا ملالا وأ فصنللا ميحرلا رهظمب روهظلا ىف ةبغرلا ىه
 قادصمو 6 ةتيناسنا تناك هذهو ٠. حدافلا ملظلا ةنؤرل رباعلا

 ىلا امو حالفلا ريصت ناك هنا نم لاقي امم مغرلا ىلع هنا كلذ
 بعشلا انه عفني مل  ىضاملا دهعلا وخرؤم هيلع هافضا امم كلذ
 نرقلا لاوط هرهظ امصق نيذللا نب رمالاب هالتبا لب © ءىش ىف

 نهتراو نادتسا نم لوا ناك .. نسيوسلا ةاتقو نيدلا : ىفاللا

 حنم ىذلا وه ناكو « ةحدافلا حابرالا ىدؤيل ةلودلا دراوم

 .٠ نسيوسلا ةاتق رفح ىف نذالا نسسيل ىد نانئيدرفق

 ملو ©« مضاو طيسب وهام الا مهفب ال لقعلا فيعض ديعس ناكو

 « رطخلا رصعلا كلذ ىف ىبغلا لوسكلا اذه ىلا ةجاحب رصم نكن
 «بائذلا اهنع عفدي ىتح طيشن ىكذ لجر ىلا ةجاحب تناك امن
 ناكو « ةدئاملا ىلع وهو ماني ىتح ماعطلا ف ف رب ناكفق ديعس امأ

 برط برطي ناكو « موي دعب اموي الهرت دادزيو نمسي هندب
 ناكو «© هناصح ىلع ةيناولهبلا ناولاب ىتأب سراف ةيؤرل ناييصلا
 ىذلا ريغ مويلأ ررقيف تقو ىضم ام اذا هيأر هيلع رقتسا ام ىسنب
 .٠ نسمالاب هررك دق ناك

 ناكو « ةثيدحةأشن هؤانبأ شنب ناىلعص رحب ىلع دمحم ناكو

 ىف اطباض هنم لعجب نأ ديرب ناكو هيلا هئانبا بحا اذه ديعس

 ليتلا ىف فيدجتلاو براوقلا بوكر ىلع همغراف « ةيرحبلا
 ليثلا ىلع ناكو - سبيسلد تيب ىلا بهذي ناكف « موي لك تاعاس
 تقولا ىهتني ىتح « مانيو معطيو لخديو براغعلا كرتيف  اضيا
 لوط نم بعتلاب رهاظتيف هتيب ىلا دوعيف هوبا هردق ىذلا
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 باشلاب طبتراف « اريغص كاذ ذا دنانيدرف ناكو .. فيدجتلا
 . دعب اميف انيلعالابو تناك ةقث هحنمو ةدوملا طابرب. نيديلا

 نباو هنبأ نيب تدقعنا ىتلا ةبحصلا هذهل رس ىلع دمحم ناكو

 ايندلا مهف ىلع هنيعي كلذ نا ايساح « ةرهاقلا ىف اسنرف لصنق
 اقناع وميم ويسملا ةيردنكسالا ىف اسنرف لصنق ناكو © سانلاو
 هعضو ىذلا ةانقلا عورشم قاروا ىلع صرحب ناكو « ابيدا

 « ةرهاقلا ىف هليمز نيا ىلا اهرمأ ق ثدحتو « نوينوميس ناسلا

 . ديعس ىلا اهيف ثدحت اميرو هسفن ىف اذه اهظفحف

 تناكف « ايوروا ىق دئانيدرق ناك رصم رمآ ديعس ىلوت امدنعو
 نع اثيدح ميدقلا هقيدص ىلا اهثعب ىتلا ةئنهتلا لئاسر لو١
 ظفحب نأ هاحرو رصم ق هل قيدص ىلا بتكو « ةانفلا عورشم

 . ةرهاقلا ىلا ىتأي ىتح هردص ىف ارس عورشملا ةركق

 زصنقلل ايئان رصم ىلا سيسيل ىد دنانيدرق داع ام عرسا امو
 نم هعسواو « لابقتسا لفحا ديعس هليقيساف « ةيردنكسالا ىق
 هيوتي ناك ىذلا رشلا نع هسفنب عقتري ناب اريدج ناك ام:ةماركلا

 ام كاردا ىلع لوع دق ناك .. تاهيه نكلو « اهلهاو رصم وحن
 . ديعس هقيدص مغر ىلع كلذ ناك ولو ديري

 ماو « فيعضلا ريمالا هبحاص بلق ىلع ذوحتسي فئانيدرف دبا
 ىلا لب ديشرلا حصنلا وا ةمدخلا ىف صالخالا ىلا كلذ ىف اجلي
 رشع سماخلا قو ٠ . نيكسملا ديعس دمحم بجعت ىتلا ةيناولهبلا

 ةرماقلا نم ةيوارحص ةهزن ىف هعم جرخ 1804 ريمفون نم
 ديعسس ناكو ؛« ليخلا روهظ ىلع ةيردنكسسالا ىلا
 ناكو حالسلا لماكب هشضشيج نم ةييتك هعم بحصتسا دق
 وسكي ناكف هوهل تاودأ نم ةادأ هنأ ىلع ريغصلا هشيجحب حرفي

 هلوح نم اونوكيل «٠ ليخلا مركاب مهيتأيو بايثلا نسحأ هطابض
 ٠ مويلا كلذ ءاسم ىفو طيسبلا ىنايبصلا هرورغ ىضرت ةلاه
 نأ دعب هبحاص نم ىضر ةظحل سيسيل ىد نانيدرف سحأ دقو

 ل خا



 ةانقلا عورشم رمأ ىف هيلا ثدحت . .ليخلا بوكر ىف ةراهم ىدب#

 ىضمو عورمشملا كلذب مايقلا ىف هل نذالاب همركي نأ ىق هيلع حلأو
 ٠ عورشملا ذفن اذا هب لزنتس ىتلا ةورثلا ةماخض هل روصي

 ٠ روصت لك قوقي ام حابرالا نم ماع لك ىنجتس رصم نأ فيكو
 ٠ رصم جراخ ىمايسلا ناطلسلل ةادأ هدي ىف نوكتس اهنا فيلو

 ريخ ىلا الا ذيفنتلا ىف رظني نل هنأو ٠ نيمالا همداخو هقيدص هنأ

 اقيدص نا اولاقف هتيشاح لاجر نم ارفن كلذ دعب ديعس ىتفتساو
 نم مرحي نأ ىغبني ال « ةراهملا هذهب ليخلا بوكر نسحي اذهكا
 لوقع ةماقتو ديعس ةلوفط نيب انحلاصم تعاض اذكهو ٠٠ ءىش

 | +٠ نييرصملا ريغ نم اهتيبلاغو ؛ هتيشاح

 ىكل ىسنرفلا اذهل ةانقلا زايتما حنم اديعس نأ معزي نم كانهو

 شرعلا ةثارو رصح نم هوجري ناك اميف هايا ايوروأ دييأت لان
 ىق ةثارولا لعجي ناك ١85١ ةنس نامرف نأ كلذ ٠ هئانبأ ىف

 2 ةرقانتم ةككفم ةرسالا تناكو . ىلع دمحم تيب دارفأ ريكآ

 نم مهمرحي وأ نيرخالا رش نم وجني نأ ىف ىعسي اهنم درف لك
 ىذالا بابسأ نمو ٠ اهفعض بايسأ نم كلذ ناكو ٠ كلملا ةصرف
 عمطي مهنم لك ناك دقف اهدارقأ ىديأ ىلع انب قحل ىذلا ديدشلا

 ىلا لوصولا ىف لودلا وأ ايكرت هديؤت نأ ىف دهتجيو , شرعلا. ىف
 عولطأ اوناكو ٠ لمالا اذه ديبع عقاولا ىف اوناكف ديري اه

 لب * مهرئامضل مهنم ةيبوروالا لودللو ناطلسلا ةيشاح لاجرل
 ناطلسلا ةيشاح لاجرل اشرلا ىق قفنأ الثم ليعامسا ن)

 ضعب ىق اهلك رصم ققارم ىلع قفنأ امه رثكأ لودلا لصانقو
 ناكو « عمضولا اذه لغتست ناطلسلا ةيشاح تناكو ٠٠ تاقوالا

 الا تاقفصلا هذه ىف رسال نم امو هنم نوديفي لودلا لصانخ
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 لاوط تلظ دقف اهسفن ةرسالا مذه مث نيكسملا ىرصملا بعشلا

 لاوزب ىهتنا امم ٠ دالبلا هذه ىف ةيبنجأ ةلاكوب هيشأ اهخيرات

 ٠٠ ةلمج اندالب نم ةيبنجالا تالاكولا ناطلس لاز امدتع اهناطلس

 سيسيل ىد ققاو اديعمس نأ ضرالا راطقأ ىف عيذي دكي ملو
 هنع ىضرت نأ نم الدبو هسأر ىلع ايندلا تيبلقنا ىتح هعورشم ىلع

 عورشملا كلذ ديقنت ىف تأر اهنال هتيراحملل تدصقو هتضغبأ ابوروأ

 تمعزتو ٠ لينلا ىداو ىف ىسنرقلا ذوفنلل اطسب ىسنرق دي ىلع
 هذه نع اهناطلسو أاسنرف دعيت نأ ىف المأ ٠ ارتلجنا برحلا هذه

 همل دالبلا

 ةموثئشملا تانامرفلا لوأ ديعس ردصأ سمكقوت نع نيثالثلا ىفو

 ررقي الو نمض ال ميقس نامرق وهو ٠ ةانقلا قشب تحتتفا ىتلا

 نيكس عضو ىف قحلا سيسخلا بلعثلا اذه ىطعي امناو رصمل اقح

 ٠٠ نيمالا دليلا اذه بلق ىف

 : نامرفلا صن كيلاو

 انرظن تفل دق سيسيل ىد نانيدرف ويسم انقيدص نأ ثيح »
 ضيبالا رسحبلا ليصوت نم رصم ىلع دوعت دق ىتلإ دئاوقلا ىلا

 « ىربكلا رخاوبلل ىحالم قيرط ةطساوب رمحالا رحبلاب طسوتملا
 سورءر باحصأ نم ضرغلا اذهل ةكرش نيوكت ناكما نع انربخأو
 « انيلع اهضرع ىتلا ةركفلا تلبق دقف «© لودلا عيمج نم لاومالا
 « ةيملاع ةكرش ةراداو ءاشنال اصاخ اضيوفت اذه بجومب هانيطعأو

 نأ هلو « نيرحبلا نيم ةانق لالغتساو «٠ سيوسلا حزرب رفحل

 2 كلذل ةمزاللا ىنابملاو لاغشالا عيمج هريغ ىلا دتسي وأ رشابي

 عيمج  لامعالا ىف ءدبلا لبقو  ىلاعالا ىلا ةكرشلا مفدت نأ ىلع

 كلذو « ةماعلا ةحلصملل مهكالمأ ةيكلم عزن ةلاح ىف تاضيوعتلا

 دونيلا ىف ةنيبملا تامازتلالاو طورشلل اقبطو دودحلا ىف ةلك
 « ٠٠٠ ةملاتلا







 ةيحان ىلا هينتي مل اديعس نأ نيبتي نامرفلا كلذ ىلا ةرظن نم
 .ىأ ؟ ةيملاعلا ةكرشلا ىه امف الاو هيف أطخلاو ةروطخلا ىحاون نم

 وه نمو ؟ نذا اهتيسنج نوكت فيكو ؟ هلك ملاعلا اهتمششني ةكرش
 .ناك هنأ ول ؟ هلك رمالا كلذب مايقلاب ضوفي ىتح سبسيل ىد
 ذخأ وه الو هتايح ىف ةسدنهلا سردي مل هتكلو اتمهغل اسسدنهم

 .ضعب الويقم رمالا ناكل لامعأ لجر ناك هنأ ولو اهيف اسرد

 كلسلا ىف اقظوم الا ناك امو اضيأ اذه نكي مل ةنكلو ,ىشلا

 اذكم نكلو ٠ دحاو لعؤم بلط اميف هديؤي ال , ىسنرفلا ىلصنقلا
 بعالتيل اسنرف ىلا هب راطو ضيوفتلا ىلع قاقالا اذه لصحو ناك
 نم ءالما الا وه امو رصم ةموكح عضو نم هنا امعاز هيق رطس لكب

 « انقيدص م هنأ نامرفلا ىف ةديحولا هتفصو * هسفن سيسيل ىد

 ٠٠٠ ديعس ديليبلا ىبغلا كلذ قيدص ىأ

 .نأ ولو رصم ىلع نيغ اهلك طورش نامرفلا كلذب تقفرأ دقو
 لعجي اهنم ثلاثلا دنيلا نال ٠ اهقزمل اهيلع علطا اصلخم ايرصم
 دحآ وأ اديعسس نأ مزجأ داكأو ٠ ةنس نيعستو ةعست زايتمالا لجأ

 ةنس نيعستو عست ىلع نامرفلا صن اذامل مهفي مل هتيشاح دارقأ

 !؟ ةئام اهلعجي مل ملو

 ىضارالا ىلع ةكرشلا ىلوتست نأ ىلع ةعبارلا ةرقفلا تصنو

 كلم ىضارالا هذع نأك ء لباقم نود ةلودلا كالمأ نم ةانقلل ةمزاللا

 كلذ لياقم ىقو ٠ هلك ىرصملا بعشلا اذه كلم تسيلو ديعسل

 ةئاملا ىف ريششع ةسمخ اهردق ةصح ةيرصملا ةموكحلا تيطعأ ٠٠

 موسر نأ ىلع صنت ةسداسلا ةداملا نا مث ٠٠٠ حايرالا نم بسحف

 ىغبني ال هتهك ةكرش نأ عم « ىلاولا عم اهيلع قفتي نأ دبال رورملا

 قفرم ىلع ىبجت موسر عوضومك ريطخ عوضوم ىف لخدتت نأ

 ايرصم اقفرم ةلاحلا هذه ىق ريتعي وهو ٠+ رصم ىضارأب رمي
 ٠ اصلاخ

 ةلود نيب دقع ىف دجوي نأ نكمي دنب برغأف عباسلا دنبلا امأ
 ىضارأ نم هيلع ىلوتست ام ةعارز اهل حيبي دقع ٠٠ ةكرشو
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 ةانقلا نوئسشل هيلع لصحت مل اهنأك . اهحلاصل هلالغتساو ةلودلا

 بئارضلا نم ىضارالا هذع ىفعأ هنأ كلذ نم ىهدأو لالغتسالل لج

 لمعي ناك ىسنرق سدنهمل ىضارالا هذه ديدحت كرتو تاونس رشع
 ىف فرسأ دقو ٠+ دنوقلب ىد نانيل وهو كاذ ذا رصم ةمدخ ىف
 ترتشا كلذ دعب ةكرشلاو رصم نيب فالخلا ماق املف اهريدقت
 اهل جابأو ٠ بهذلاب ةكرشلا ةجاح نع ةدئازلا ضرالا هذه رص

 نييرصملل اهئام عيبو ةائقلا ىلا لينلا نم ةعرت قش كلذك نامرفلا
 عضو ىذلا لعلو ٠ لينلا ءام ال ةكرشلا ءام ,املا نأك قيرطلا ىلع
 نم ةعرتلا هذه ءاشنإ ىلع قفنتس ةكرشلا نأ ردق صنلا اذح
 نأ ةقيقحلا نكلو ٠ اهرفحأ ةمزاللا تالالاب ىتاتسو ٠ اهلام

 اهانترفح انيديأب ٠ اهرقح ىف نييرصلا لامعلا ترخس ةكرشلا

 ! هيرتشن مث ٠٠ اهيف ىرجي ليتلا ءامو
 ٠٠ ادبأ ملظلا كلذ لثمب عمسي مل

 قبطي مل هنكلو ءىشلا ضعب رصلل فصتم رشع ىداحلا دنبلاو
 نم ةكرشلل نسي ام ىلع رصم ةقفاوم ةرورض ىلع صن دقف ادبأ

 ةرم ركذن الو ٠ ةكرشلا نوريدي نمو نيسسؤملا ءامسأو حئاولا
 تلمعتسا ىتلا ةديحولا ةرملاو كلذ ىف ذخأ رصم ىأر نأ ةدحاو
 ويلوي 51 ىف ةانقلا ميمأت نالعا دنع تناك كاذ اهقح اهيق رصم
 هتريتعاو تدعقو ابوروأ هل تماق ىذلا نالعالا وهو « ١96 ةتلسس

 ٠٠٠ قيثاوملاو فرعلل اقرخ
 ةلودلا ققاوت نأ نامرفلا اذه ةيعرش لامكتسال دبال ناكو

 ىلع اربح هلك هلعجي امم ققاوي مل ناطلسلا نكلو ٠ هيلع ةينامثعلا

 ٠٠ ةيروهمجلا سيئر هعقوب مل ىروهمج موسرمك قرو
 دقل ةينوناقلا رومالا هذهب متهي نم رخآ ناك سيسيل ىد نكلو

 ةرسمسو اسنرف ٠٠ اهلك رشلا ىوقب ديؤم هنأ فرعي ناك
 * ةيبوروالا ةسايسلا

 مايسو ىلع رهشي كلذ دعب لصح !ديعس نأ كلذ ديؤي اممو

 نويلبان ىلا بتكف كلذل برطلا هفختسا دقو رينود نويجللا
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 لصفت ةقيقحو ٠* » : هلوقب عوضخو ةلذ هلك اباطخ ثلاثلا
 امهم  ملاعلا ىف دلي ىأ نكلو ٠ ةليوط ةفاسم رصم نع اسنرف
 « .؟ ةراضحلا رون هيلأ ثعبي مكنم عامشب مويلال ظتسي ال دعب

 ةعامج عم سيسيل ىد جرخ ايكرت ةققاوم ىتأت نأ نودو
 ناتيل امه ةيسنرقفلا ةموكحلا ةمدخ ىف نيسننهمو هلاجر نم

 ٠+ لمعلا ىف عورشلاو عقوملا ةساردل سيوسلا خزرب ىلا ليجومو
 ٠٠ ةيقع لك امحتقم لمعلا ىف سيسيل ىد عرسأو
 ههيدص ماقأو ٠ دعب نوكتت مل ةكرشل اسيئر هسفن نيع

 ٠ اهل اليكو رصم ىف ادنلوه لصنق
 ةكرشلا ةرادا ىف نيع ىبوروالا ماعلا ىأرلا ىضرتسي ىكلو

 *٠نابسآو ناملأو نييلاطياو زيلجنا نيب ام « سنج لك نم الاجر
 ٠٠٠ ىلاولا ةيشاح نم ولو ٠ ادحاو ايرصم ةكرشلا ىف عضي ملو

 ٠ انزو اهيلاول وأ رصلل ميقي ال ناك هنال

 « ايكرت ةققاوم لصت نأ نودو + ةنسلا سفن نم رياني ىفو
 نم ارفن تبدنو ةرهاقلا ىف ال ٠ سيراب ىف ةكرشلا ةرادا تنوكت

 ٠٠٠ لمعلا ءدبل رصم ىلا رفسلل اهيسدنهم
 نكي مل ةمحاهو هركنأو ٠ نامرفلا كلذ ىلع راث ىذلا نكلو

 ناطلس نم ديزي هنال هوركنأ زيلجنالا امناو ء رصم ىلاو

 دقق هنال هوركنأو ٠ هيف مهل بيصت ال مهنال هوركنأو ٠ اسنرف
 ٠*٠ مايالا نم موي ىف رصم هوق نم ديزي

 ٠0 ركللاو ءاهدلا مهعسو ام لكي نولمعي زيلجنالا ذخأو
 نم ديدحلا ةكس عورشم ذيفنت مامتا ىف عارسالا ىلا اوهجتاو
 نم لوالا ءزجلا هنم ذفن دق ناك ٠٠ سيوسلا ىلا ةيردنكسالا
 ىف اهسفن اسنرف رصم هب تقيس دقو ةيردنكسالا ىلا ةرهاقلا
 ارتلجنا تناكو ىقابلا ءزجلا لامكا ىقبو ةيديدحلا ككسلا نوئش
 ٠سيوسلا ةانق ءاشنال عاد كانه ىقب امل مت ول طخلا اذه نأ ردقت

 نود هيناج ىلا زيلجنالا بسك ىف سيسيل ىد دهتجا دقو

 ةلودلا لهأ رابكت عمتجاو 2 اراركتو ارارم ارتلجنا رازو . ىودح
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 ءاهحلاصم ىف لزهت ال ارتلجنا نكلو * فحصلا ىف رشنو ىأرلاو

 ةلقرعل| اهليبمس ىف تاضمو « ءاش فيك خرصي قافالا كلذ تكرتف
 ىك ديزت دنهلا ىف ةسيسخلا اهتصق تناكو ٠ ةانقلا عورشم

 , ةيراحت ةكرش ةطساوب دتهلا ىه ترمعتسا دقف ٠ اهقواخم

  عورشمب لصتي اميف لاونملا كلذ ىلع رمالا ىرجي نأ تيشخف
 يبهذ نأ لاتحلملا اذه ةأرج تغلب لد ٠٠ رصم ريصمو ةانقلا

 لاجرل رمالا كرت ولو ٠ اهتقفاوم لجعتي ىكل ةينيطتطسقلا ىلا
 ىلع لوصحلا ىف ةيدج ةبوعص كانه تناك ال ٠ كاذ ذا ةلودلا
 نامثع لآ ةلود ىف ءىش لك تناك ىتلا ىواشرلا ءاقل ٠ دارلا

 ايتاع ايزيلجتا الجر ناك كانهم !رتلجتا ريفمس نكلو ٠ كاذ ذا

 ٠ ديري امو سيسيل ىد نيب لاحف , نييسنرفلل اضغبم افلصتم
 نويلبات نا لاقف ٠ ناطلسلا لع طغضي نأ ىسترفلا لاتحملا دارأو
 اذه ناأكو ٠+ ةققاوملا لع لوصحلل ةيمسر ةرايز هروزيس ثلاثلا

 ىد دروفارتس ريسلا اهفشك هليح نه ةليحو ٠ هوغل نم اوغل
 * ارتلجتا ريفس فيلكدر

 نيب ال ٠ ارتلجناو اسنرف نيب اعازن ةانقلا ةلأسم تحبصأو

 ةرازو تبتك + ءىش لك ىف ىعرشلا قحلا ةيحاص رصمو اسنرق
 ١" ىف ارتلجنا ةيجراخ ريزو ىلا اباطخ ةيسنرفلا ةيجراخلا
 ريكفت ىأ نم ةئيرب اسنرف نا ٠٠* ١ هيف لوقت ١8606 وينوي
 ةيسئرقلا ةقادتصلل صالخالا لك ةصلخم ىممو ٠ ىعجر

 : « ٠٠ ةيزيلجنالا
 نيناسجللا نم ارتلجنا ءارزو سيئر نوتسرملاب درول ناكو

 اذه نأ ىري ناكو اهلبقتسم ىلع نيفئاخلا نمو ايناطيرب ةمظعب
 نيب قيرطلا ىلع موقت ةوق لك ميطحت ىلع الا موقي ال لبقتسملا
 ةلثمم اسنرف براحو ءالوأ ىلع دمحم براح اذلو ٠ ايسآو ارتلجنا

 ٠ ايناث ةانقلا عورشم ىف

 ةلاسر نوتسرملاب ىلا 1851 ويلوي ىق سيسيل ىد بتك دقو
 اهيف ايناطيرب عنقي نأ لواح ٠ ةريطخ ةيرامعتسا ةقيثو ريتعق

 تا



 ىف تدرو دقو ٠٠ دتهلاو ايمسآ ىلع اهتضيق نم ديزتس ةانقلا نأ
 تحتل نيحلا كلذ ىف رصم اهتلغتسا ول ةييرغ ةرابع ةلاسرلا كلت

 زكرم رصمل لعجتس ةانقلا نا سيسيل ىد لاق ٠ ةريثك راطخأ نم
 مل هتكلو ٠٠ ءادتعا لك نم اهتمالس نمضتسو « ةدياحملا ةلودلا

 املف -- ارتلجنا ةرئاث نكسيل لب , اًئيش رصمل اهب نمضيل اهلقي
 ٠ ءىش لك ىثالت ةرئاثلا هذه تتكس

 * ٠ اهريغ ىلا هجتاف . ارتلجنا ةيحان نم سبسيل ىد سئيو
 ةيعادتم ةيروطاربما كاذ ذا تناكو ٠ اسمتلا دييأت بسكل ىعس

 ةدعتسم تناكو ٠ رضاحلا قئاقحل ال ىضاملا هاجل سانلا اهمرتحي

 اهنأو . انايك اهل نأو ., ةلود اهنأب فرتعي ناسنا ىأ دييأتل
 ٠ ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمالا ةفيلخ ةقيقح

 ٠٠ ارتلجنال ةتيهارك لغتساو ٠ خينرتمب سيسيل ىد لصتا
 نيثالث ايوروأ ىف رارحالا عجاضم ضقأ ىذلا عيضلا اذه لاقف

 هنكلو ٠ قرشلا ىف اسنرفق ةييه نم طقسي ارتلجنا فقوم نأ اماع

 نأو ٠ ةيلود ةلأسم عورشملا لمحي الأب ىسنرفلا قافالا حصن

 ىوست رصم ىق ايلخاد اعورشم ٠ ةيعيبطلا هدودح ىف هكرتي
 ٠ ايكرت نيبو اهتيب هلكاشم

 ةكلملا لباقو ٠ ارتلجنا ىلا ىرخأ ةرم سبسيل ىد رفاسو

 نم ريغت مل ارتلجنا نكلو ٠ سائلا ضعب هب ىفتحاو ٠ ايروتكيف
 ىلع سورب رتسملا ةرهاقلا ىف اهلصتق صرحو +٠ ائيش اهفقوم
 ايكرت ماقتناب هددهيو ٠ ةأنقلا ءاشنا ةيغم نم اديعس فيخي نأ
 ىلاولا ادهم فارسا ىلأ راشأو ٠ ذيفنتلاب نذأ وه اذا ارتلجناو

 ٠ ناكم لك ىف هب رهشي ىضمو ٠ هرهاظمو ةتالفح ىف بعاللا

 فيك ىردي ال اهلك تارايتلا هذه نيب ديعسس سيعتلا فقوو

 عيطتسي ال قزأم ىف هسفن محقأ ىبص نم رثكأ ناك امو ٠ اهيقتي
 تفلت ةرسيو ةنمي تفلتي ىضمو ٠ وه ثيح نكسف *+ هنم كاكفلا
 ٠ ثيغتسملا

 ناك ول ٠* رصم بعش « همامأ ثيغملاو ثوغلا نع ثحبي ناك
 ناك امل ىرصم هنأ وأ العف رصم مكاح هنأ رعشي لجرلا اذه

 تالا



 عيطتسي ال قافالا اذهو ٠ هدي ىف دلبلاف ٠ ةريحلل لاجم كانه

 لاجرو ٠ اهيسكي نأ عيطتسي هيناج ىلا ارتلجناو هنذاب الا ائيش
 هفيعض لجر ريغ نكي مل هتكلو ٠ ٠لاملي نورتشي ةينامثعلا ةلودلا
 ءافعض هيف ركفي اميف الا ركفي ال ريكقتلا طيسبي كاردالا رصاق
 تاضارعتساو ءاسنو مئالوو بدامو روصق -٠-٠٠ هلثم لوقعلا

 ىف هللا ةنانك ء رصمه تعاض اهلك هذه نيبو ٠٠ تايناولهبو
 ٠٠ ايندلا ىف ةيجيتارتسا ةطقن مهأو . هضرأ

 لبيربأ ىف عساتلا سويب ايايلا ىلا سيسيل ىد بهذ لب
 مارو نم ريخلا نم ةسينكلا ىلع دوعي اميف هيلا ثدحترو 851/
 ىتلا ةيريشبتلا انتاثعب نا» *- لاقو ةكربلا ايابلا هحنمف ٠ ةانقلا
 ةينيد تاوزغ نم هب موقت ام دجتس مادقالاو صالخالا اهزفحي

 نع مهافتلا متيسو ٠+ ديدجلا :تالصاوملا قيرط لضفب ارسيم
 ه« ٠+ نسحأ ةروص ىلع ةيحيسملا ةيروطاربمالا ءازجأ نيب اهقيرط

 انيديأ عضيو ٠ ستنبيال ةقيثوب انركذي.ايايلا نم لوقلا اذهو
 ,نيدلا ٠+ قرشلا ىف ىبرغلا طاشتلا باصعأ نم بصعت ىلع
 ٠ اندالب ىف بلطم لكل املس امهنوذختي ٠ ةيحيسملاب ريشبتلاو
 .ناك ولو اندالب ىف مهتاكرح نم ةكرح لك ىف نيروتسم امهدجتو
 ,ىد دنانيدرف لجرلا اذه عوت نم لاتحم قافأ دهجلا كلذب مئاقلا
 ٠ سيسيل

 طشنو ٠٠ ايناطيرب لع دنهلا ةروث تدتشا ,ءانثالا هذه ىفو

 ,ىف نوركفي زيلجنالا نوركفملا أدبو ٠ ايممآ ىق ىسورلا عسوتلا
 رصم ىلع ءاليتسالا ةركف تأدبو ايسآ ىلا لوصولل رصقأ قيرط
 ءوشن عمو ٠ زيلجنالا ناهذأ ىف حضتنت  ايسال اقيرط اهذاختال

 لا زيلحنالا روفن ناك امو ٠ ةائقلا ةركفل لوبق أشن ريكفتلا اذه
 .,ىد ءارو ةرتتسم ةانقلا عورشمب موقتس ىتلا ىه اسنرف نأ نم

 ٠ سيسيل

 هل هيلع لصح ىذلا لوالا نامرفتا نا رعشي سيسيل ىد ناكو
 .نكي مل اهتاذل ةانقلا رفح نأ ذا عورشملا نم ديري ام لك ىقحي
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 ام ىصقأ ميلستو بهتلاو لاملاو ىنغلا هيلطم ناك امنا , هيلطم

 ةانقلا ىف نوكرتشي نم ىلا وأ نييسنرقلا ىلا رصم قوقح نم نكمي
 نذا رادصتسال ىعسلا رركي نأ ىلع لوع اذهلو نييبوروالا نم

 نم هل نك مي ام قوقحلا نم هيف ىطعيو * لوالا خسني رخآ
 ملقي نأ عيطتسي ىتح دارأ فيك ةكرشلا لاومأ ىف فرصتل!
 وهو « لاملا ىلا همهن عيسشي ىتحو « فاطلالاو ايانهلاو اشرلا.
 ٠٠ هتايح رخآ نحجسلا ىلا هب ىهتنا مهن.

 ىد ىلع ريسعب ديعس لثم لجر نم كلذ ىلع لوصحلا نكي ملو
 ةينايبص تاوزن هيلع بلغت لقعلا فيعض لجر ديعسف ٠ سيسيلا
 ىد لزي ملف ٠ هلك تيبلا ىف ةيثارو اهنأ ودبي ةينونج تاودبو
 ريخالا اذه زكرم جرحت ىتح ديعس نم ةبرقم ىلع رظتني سيسيل
 ,هعلخ تالواحمب ارتلجنا هيلع تحلأو . دقنلاو نعطلا هيلع دتشاو

 مهوت نأ هلقع روصق نم غلبو ٠ هيمحي نم ىلا ةجاح ىف تاب ىتح
 نم ناك اسئنرفي هلامآ تقلعت املق ٠ كلذب موقتس اسنرف نأ

 سيسيل ىد ىلع ليقأف ٠٠ ةمارك هيدل اهلوسر ديزي نأ ىعيبطلا
 نادوسلا ىلا ةلحر ىق هعم ةيحطصا لب ءاصاخ ادو هل رهظأوب

 «ةصرفلا هذه لالغتسا ىف فرسأ ىسنرفلا نأ ودبيو ١18605 ةنس

 ةيمح ةليل تاذ هتكلم رمخالا اذه نال + ديعس ىلع هتلاد ىف دازو

 داع املف ٠ هسفن كلامت هنكلو ىسنرفلا لتقي نأ كشوأو رتتلا

 ,ىسنرفلا ىفصتساف هزكرمىلع رثأ كلذل نوكي نأ فاخ هباوص ىلا»

 ىبع بثوف بلعثلل ةحئاسلا تحتس اتهو. ٠ اماركا هدازو
 ه نامرف هنم عزتنا ٠ هعالضأ نيب نم رصم بلق عزتناو هبحاص»

 ٠ ةكرشل ةلود هحنمت نا نكمي نذا أوسأ وهو ١865 ةنس رياتي
 ىمم اهتفرعمب امأ اهب ةقلكملا لامعالاب موقت » نأ ىف قحلا اهاطعأ
 وأ تاصقانملا قيرط نع نيلواقمةطساوب اماو ءراكتحالا قيرطب وأ

 ةعبزأ نوكيفق تالاحلا هذه عيمج ىفو ةسرامملاب وأ تاقفصلا

 ىطعيو « نييرصملا نم لمعلاب نوموقي نيذلا لامعلا سامخأا
 ةيليعامسالا ةعرت ريغ نييرخآ نيتعرت رفح ىف قحلا ةكرشلا

 2 ( ديعسروب ) امرفلا ىلا ةيناثلاو سيوسلا ىلا بهذت امهادحا

 توي



 نأ ىف ةكرشلل نذأي طرش فيضأو ٠٠ نييرصملل اههايم عبو
 سعتلا ىويدخلا ظفتحي ملو رصم رغ ىف ةكرشلا زكرم نوكب
 ةموكحلل بودنم نييعن قح الا قوقحلا نم قحب هدالب وأ هسفنل
 ةكرشلل عدت !اصوصن اهيف نا لب + ةكرشلا ةرادا سلجم ىف
 ( الداع اضيوعت مهضيوعت عم ) دارفالا كالمأ عازتنا ىف قحلا
 لكشت امناو رمالا ىف مكاحملا رظنت مل ةكرشلا عم درف فلتخا اذاف
 هراتخي وضعو ةكرشلا هراتخت وضع نم نوكتت ةييجع ةيكحم

 حيبأو ( ةموكحلا ) ىويدخلا هراتخي وضعو ضرالا بحاص
 نود اهتذخأ ىتلا قطانملا ىف مجانم نم دجت ام لالغتسا ةكرشلل

 قح ةكرشلا تذخأو موسرلا نم اهنم جرخي ام ىفعي لب - لباقم
 ءانيلا لامعال ةمزاللا داوملا نع هيلا تجاتحا ام ىلع ,ءاليتسالا

 كلذو ةلودلل ةكولمملا رجاحملاو مجاتملا نم ىتايملا ىلع ةهظفاحللاو

 ةكرشلا تيفعأو + ضيوعت وأ مسر وأ ةبيرض ىأ عقدت نأ نودب
 نم كلذ ناكأ ءاوس هدروتست اه لك ىلع بئارضلا عفد نم

 ٠٠ نكي مل مآ ةانقلا تايرورض

 تعقو ىتلا ملظلا هوجو نايب ىف لاسرتسالا ىلا اني ةجاح الو
 هدجي ءىراقلا ناق ءىزخملا « نامرفلا » اذه ءارج نم رصم ىلع

 انتنكلو باتكلا اذه عضاوم نم رخآ عضوم ىف ةلماك هصوصني

 تدمهعتو اًميش هب بسكت مل رصم نأ : ةريصق ةرايع ىف هزجون
 ركذت اننا عم .ةدحاو ةملكد هلم رغظت مل عمارتحالا ىتح ٠ ءىش لكد

 , مل ىفتلا رارق لولغز دعس غلبأ امدنع ايناطيرب ىبودنم دحأ نأ
 اذه ىتح ٠٠ « عيطلا مكمداخ » ةرايع تحت الا هعيقوت عضي

 ٠ ةنيهملا ةقيثولا هنع ىف هدجن ال ةقايللا رهاظم نم هفاتلا رهظملا

 موي ىف ناك لجر ٠ دحأ نم طغض نودو ٠ ةيعاوط اهعقو ىتلا
 ىعرت ةيصخش نع اوثحب امدنعو ٠٠ دلبلا اذه ىف امكاح مايالا نم

 ٠ ممالوم اوراتخي نأ ديعس لاجر لابب رطخن مل عورشملا
 نب نويلبات موريج ريمالا راتخي سيسيل ىد سيسخلا اوكرتو
 عضي ملف ةكرشلا فيلأتب سيسيل ىد ماقو ٠+ ثلاثلا نويلبان
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 الجر ناك ةيرصملا ةموكحلا بودنم ىتح ٠ ادحاو ايرصم اهيف

 1 ٠٠ دارتوك ويسملا همسا ايبنجأ

 ملع نودب لب ٠ رصم نع اديعي سيسيل ىد هلعف هئنك كلذ
 ملو ٠ مت امب هيف ةملعي باطخي كلذ دعب هيلا ثعب مث ٠٠ ىلاولا

 لاجر نم رفن هعمو 480١ا ةتسس ىف رضح ىتح روهش ضقنت

 * ٠*٠ لمعلا ,ديل ةكرشلا
 ٠٠+ ديعسل ةيستلاب رومالا تريقت انهو
 ديرت ال ايكرتو + رمالا كلذ ىلع ايكرت ةقفاوم نم دبال ناكو

 ضرأ ىف لمعلاب ةكرشلا هذهل نذالا لع ورحب ال وهو قفاوت نأ

 اسنرفب اديؤم هيتأب سبسيل ىد اذهو ء ةلودلا ةقفاوم نود رصم
 ٠ هفلخ نم اهلك

 ملح ٠٠+ ؟ ايكرت بضغي مأ استرق بضغيأ ؟ لعفي اذام

 ٠٠ ؟ لمعلا امف هرضت نأ عيطتستو هيذؤت نأ عيطتست

 ةقفاوملا لعل لمعلا ىف ثيرتي نأ سبسيل ىد ىلا بلطي أدب
 نود ءىش لك محتقا مث امايأ سيسيل ىد رظتناو * ىتأت ةوجرملا

 امرفلا عضوم ىلا ىضمو هتكرش لاجر نع ةعامج ذخأو ٠ ةالابم
 ٠٠ رفحلا أدبيل ضيبالا رحبلا ىلع

 ىلا اهرمأ ردصت مل ةيرصملا ةلودلاو رفحي فيك نكلو
 ريخست ىلع مئاق اهلك هتكرش دامعو ؟ لامعلا ريخستب نيريدملا
 -- نيد رصملا

 ٠٠0 ةيحان لك نم ةميرج ربتعي لمعب قافالا اذه ماق انه
 رئازج نم ضشابوالاو قرطلا عاطقو صوصللا نم ةفئاط عمج

 ىرقلا لهأ ىلع مهطلسو قدانبلاب مهحلسو ضيبالا رحبلا
 ديدحلاب مهتولبكي مث ء صاصرلاب سانلا نوددهي ةبيرقلا
 ٠* رفحلا نكامأ ىلا .مهب نوتآيو مهنوقومسيو

 تناك اهنكلو + كلذ فقوت نأ ةيرصملا ةرادالا تلواح هدقو

 قوسو اهبهتو ىرقلا وزغ رمتساف ٠ ةدساف ةلذاختم ةفيصض

 ليريأ ؟5 ىق رفحلا ىف ءدبلا ناكو ٠+ لاونملا كلذ ىلع سانلا

 ١8689 ٠ ةئعس
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 لع در سيسيل ,مهد نكلو . كلذ ىلع جتحي نأ ديعس لواحو .

 كردأ انعو ٠ لصاتقلاب ثيفتسي ثعبو ٠ هنم ىوقأي جاجتحالا
 .قيدصل زايتمالا اذه حنمي مل وهف بلترا ىتلا ةميرجلا لوع ديعس
 ءوس لك الا هردص نكي ال لجرل ء قيدص بايث ىف ودعل امناو
 دارأ ام ىلع هنم لصح ىتح رصم ىلاو دي لبقي لظ « اهلعأو رصمل
 ٠٠ هيلع لودلاب ناعتسا مث

 ٠٠ انخيرات ىف اههجو اذهو ابوروأ ىه هذه

 هاصخش نا ++ رمر وه لب لجر درجم سيل سيسيل ىد نأ
 باصأ ام مظعلل اجذومن ربتعي كلذ لك . هعماطمو هتافرصتو هقلخو

 عادخ  دوسالا رشع عساتلا نرقلا كلذ لالخ ابوروأ نم قرشلا

 * دح دنع فقي ال عمشجو باهراو عمطو

 جرح ىف هالوم نأ ديعس ةيجراخ رظان اشاب فيرش سحأو
 .فاقياب هرمأي سبسيل ىد ىلا اديدش اباطخ لسرأف ء ديدش
 ىلا تثعب ةموكحلا نال ٠ لمعلا فقوتو لجرلا فاخف . لمعلا
 .لقت عنمو خزربلا ىلا هجوتلا نم ىماتلا عتمب طايمد ظفاحم

 .نأ سيسيل ىد ىلع ناكو ٠٠ ةكرشلا ىقظوم ىلا هامملاو ةيذغالا
 .نم فعضأ ةرلملا هذه هتلواحم تناكو - ىرخآ ةرم لواحي

 فقوي مل وه اذا ديعنس ملخ ىف لعفلاب ركف ناطلسلا نال اهتاقياس
 رماوالا لسرأو 2 اديعيس فوخلا كلمو + ةانقلا ىق رفحلا لامعأ

 ةموكحلا تيلط لب ءامامت لمعلا فقوتق هلاجر ىلا ةددشملا

 ناال ٠ هاياعر ليحرتي موقي نأ لسصنق لك ىلا ةيرصملا
 .نأ ةجرد ىلا ء هريغ بهري ناك مايالا كلت ىف ىبوروالا
 ردافب نأ هيلا بلطت نأ ؤرحت نكت مل قرشلا لود نم ةلود

 .ةيبوروالا لودلا لصانق ناكو -نيمرجملا ةاتع نم ناك ولو اهضرأ
 .سرحو ةيبهرو ناطلس مهنم لكل , ةيقرشلا لودلا لخاد الود
 هلالتحال مهدالب شويج ءاعدتسال ءىش ىأب نوللعتي اوناكو ٠ حلسم
 اوناكو ٠ مهحلاصمو مهاياعر ةيامح ةجحب قرشلا دالب نم دلب ىأ

 «قرشلا ماكح لاومأ نوزتبيو زازفتسالاو هتتنعتلا ىف نوفرسي

 ةةفيرط ةرابع مايالا كلت ىف رصم تايلوح ىورتو ٠ ةلجخم ةروصب
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 موي تاذ هراز ء ارخاس اريوصت كلذ روصت ليعامسا ىويدخلل
 وجرأ ه» : ليعامسا هل لاقف ثدحتي سلجو لودلا ىدحا لصنق

 لاقق « ءاوهلا رايت رمم ىف كنا ٠٠ اذه كسلجم نم لقتنت نأ
 : ليعامسا لاقف «رايتلا ىلع داتعم انأ ء كلذل ةيمهأ ال» : لصنقلا
 كياصأ ول ٠٠ ىتيب ىف نالأ كنا ٠٠ لقتنت نأ كوجرأ »
 « ! اضيوعت ىتم بلطت دغ نم كتلود تمدقتل ماكز

 مهلود تناكو نيينلع سيساوج رمالا عقاو ىف لصانقلا ناكو
 ةيمهالا ىلع لدي ام دييأتلا نم مهحنمتو ةيامحلا نم مهيلع ىفضت

 نولغتسي مهيناج نم مه اوناكو ٠ مهدوهج ىلع اهبترت تناك ىتلا
 معدالبب ةصاخلا ةيسنجلا حنم قح مهل ناك + لالغتسا آوسآ كلذ

 سانلا ناكف ء اعاصقأ ىلع كاذ ذا تازايتمالا تناكو . نوديري نمل

 تازايتمالا نمةدافالل ةيبوروالا تايسنجلاىلع لوصحلل نوقباستي
 اهطسبأو ءاهب نوعتمتي تايسنجلا هذه باحصأ ناك ىتلا ةميظعلا

 ةطلسلل عضخي ال ناك ةيبوروأ ةيسنجب سنجتملا وأ ىبوروالا نأ

 ماق نيد ىف اوطروت وأ ةيانج اوفرتقا اذا ٠ ىلحملا ءاضقلا وأ ةيلحملا
 معدالب ىلا مهليحرتب وأ ةيلصنقلا ىف اما مهتمكاحمب لصنقلا
 ىال ام باقع مهييصت نأ رداتلا نم ناك اذهلو © كانه اومكاحيل

 تناك امهمو مهتويد تتاك امهم ءىشب مهلاومأ سمنت وأ ةيانج
 ضراعتت ىتلا تازايتمالا هذه لظ ىفو + ةبيعم ةيلاملا مهتافقرصت'

 نطاوملل اديس ىبنجالا لعجت ىتلاو « ةيناسنالا دعاوق طسبأ عم
 ةيبوروالا تاورثلا هذه تنوكت « نايحالا مظعم ىف هل ادالجو

 دلب لك ىف نييبوروالا ىديأ ىلا ىلحملا داصتقالا لوحتو ةشحافلا

 ةيقرشلا دالبلا ىف امأ - كارم ىلا نيصلا نم . قرشلا ىف
 للامالا عضو ناك دقف لالتحالا ةنعل اهيلع تلح ىتلا ةيقيرفالاو

 ىنوتاق عضو مهل نكي مل هنا لقن مل اذا , ريثكب كلذ نم أوسأ
 «٠ قالطالا ىلع

 نأ هتاوعأو سيسيل ىد ىلا ةرعاقلا ىف اسنرف لصنق بلطو
 اسنرق ىلا رفقسلاب عرسأو لصنقلا ىدحتو ضفرف رصم اورداغي

 هلا



 نويليان روطاربمالا اولياقو ةكرشلا ةرادا سلجم ءاضعأ نم رفن عم

 هي اودجنتساو مهلاح هل اوحرشو ١859 ريوتكأ ؟"“ ىف ثلاثلا:

 ىضمو مهل نذأف كلذ اونلعي نأ ىف هونذأتساو « دييأتلاب مهدعوف

 ىف رقتسا ىتح ةعبرالا ضرالا راطقأ ىف كلذ رشني سيسيل ىد

 هيلا مضنا نمو سيسيل ىد ال اسنرف عورشم عورشملا نأ نامذالا

 ةميدق ةلص لضفب كلذ ىلا لصوت دقو + اهأشنأ ىتلا هتكرش ىع

 اهطبرت تناك دقف 2 تلاثلا نويلبان ةحوز ىنيجوي ةروطاريمالاب

 ' ٠ ةبارق نم ةلص سيسيل ىد لآب
 ايكرت ةداراو رصم ةدارا مغر ىلع ةانقلا رقح ىف لمعلا رامسو

 سيسيلى دل ضرعتلاى لع ٌؤورجيل ديعس ىويدخلا نكي ملو ءارتلجناو
 نكي ملو .ء.ةينالع هديؤي ثلاثلا نويليان ىأر نأ دعب ء هلاجرو

 ناطلسلا بضغ ةفاخمتاليهست ىأ ةكرشلا حنمي نأ كلذك عيطتسي

 ملو ىكذ ءىرج لجر ىلا جاتحي ناك قزأم ىف هسفن دجو هنأ ىأ
 كرت : اهتنعأ ىف ىرجت رومالا كرتف كاذ وأ اذهب وه نكي
 عيقو اهلعأو رصم ضرأي نوديري ام نولعفي هلاجرو سيسيل ىد
 هتباتناو « لزعلاب اجافي نأ نم هبلق "المي فوخلاو جرفتي هناكم ىف
 تناك ركسلا ةلع نأ بلاغلاو ء لحتي مخضلا هدسج ادبو فواخملا

 كلت ةدح هيدل اهتدازو « اهل هبتني ملو تاونس ذنم هتباصأ دق
 | * اهيق هسقفن دجو ىتلا ةييصعلا ةلاحلا

 أآوسآأ اهولغتساف ةصرفلا هذه هلاحرو سبيسيل ىد زنهتناو

 هلك كلذو . كلام الب اضرأو عار الب ةيعر همامأ دجو : لالغتسا

 رصم ىلع ارتلجنا اهتضرف ىتلا 184١ ةنس ةردنل ةدهاعم ةجيتن

 شويجلا تاذ ةيوقلا لودلا ىوتسم نم اهتلزنأو فيسلا دحب
 هرومأ ريسي زجاع فيعض ناطلسل ةعبات ةيالو ىلا ةروصنملا
 لاومالا ىلا هرشلاو ةنايخلابمهبولق ضيفن ءارزوو « ءامظع رودص ه»
 ةلودلا هذهل ةيزج ىدؤتت داك رصم نأ كلذ نم أوسأو ٠٠ اشرلاو

 اوقيأ اوءاش نا ناطلسلا لاجر ديب هلك اهيلاو رمأ ناكو , ةيواهتملا

 ةلودي هسفن ديؤي نأ ىلا هرصب هجتاف ء هولزع اوءعاش ناو هيلع
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 نال ء اسنرف ىه ةلودلا هذه نوكت نأ هظح ءوس ءاشو ء ىريك

 اهخيرات تارتف ًأوسأ نم ةرتف كاذ ذا زاتجت تناك اسنرف

 تناك دقف اهيق ءىش لك داس ىذلا ىقلخلا لالحنالا بيسي

 ةلقلقلا نم ليوط رصعل ةياهن ثلاثلا نويليان ةيروطاربما
 ناك اهيلق نكلو ايالخ امخف ةلودلا رهاظ ناكف ء ةيقلخلا ىضوفلاو

 ةميزهلاب تهتناو هيلا تدصق امم ءىش ىف قفوت مل اذهلو ايواخ
 ةدوعو هلك ىكلللا ماظنلا لاوزو ١41١ ةنس ناملالا مامأ ةمصاقلا

 ديبأت نأ ىلا هنم صلختل اذه لوقن ٠ ىروهمجلا ماظنلا ىلا اسنرق

 ةلودلا لاجر نم همحي مل ءءىش ىف هعقني مل ديعسىويدخلل اسنرف
 ىأ هل بلجي ملو ءايروأ دالي رظن ىفهماقم نم عقري ملو ,ةينامثعلا
 سيسين ىدل ةسيرف رصم كرتو هكرت امناو .. اهتيحان نم دييأت
 فيعضلا لجرلا رهظم ىف ايوروأ رظن ىف ودبي هلعجو . هلاجرو
 نم كلذ ىلع لدأ سيلو , هفنأ نم سيسيل ىد هدوقي ىذلا ىبغلا
 سلجمو تادروللا سلجم ىف هيلا ةيناطيربلا ةلودلا لاجر تاراشا

 هلغتسي ةقاث لجر ىلا تاراشا  فحصلا ىف مهتانايبب مومعلا

 نم قاوسالا ىق روبي ام عيبيو ٠ سيسيل ىد وه ء ركام بلع
 هنأب الا زيلجنالا ةساسلا ةنسلأىل عا فصوي ال ىلايخ عورشم مهسأ

 ٠ ةلجخم لايتحا ةيلمع
 ميدقتب ةمزلم رصم نأب ررقي ١857 رياني 0 نامرف نكي مل

 اونوكي نأ بجي لامعلا سمخ نا لوقي ناك لب لامعلا سمخ

 عافتنال نامض اهنأ ىلع ةبيطلا ةينلا اهرسفت ةرايع هذهو نييرصم
 مازلا هنأ ىلع هرسق سيسيل ىد نكلو عورشملا اذهب نييرصملا
 ةوقلا نم ديعسس ةموكح نكت ملو لامعلا ميدقتب ةيرصملا ةموكحلل
 انيار امك رصعلا نال « ديرت امك قافتالا داوم رسفت ثيحب
 نيف فالخ لكو 2 قاطتلا ةعساو ةيبوروأ ةتصرق رصع ناك

 هريسفت نال ءىبوروالا ءاشيامكر سقي نأ دب ال ىبوروأ ريغوىبوروأ
 رسمشع عساتلا نرقلا كلذو ليطاسالاو عفادملاو صاصرلاب ديؤم
 قلخلا نأ نودقتعي ليالراكو لجيهو رليش لاثمأ ناك ىذلا
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 ىذلارصعلاتاذلاب وهناك هيتارم ىمسا ىلا هيف لصو ىناسنالا
 فقومب لصتي اميف ال . هتاكرد طحأ ىلا قلخلا اذه هيف لصو

 تاقيطلا نم ةينغلا تاقيطلا فقومىف لب بسحف قرشلا نم برغلا
 ةساعت هيف تغلب ىذدلا رصعلا وه اذهف اهسفن ابوروأ ىف ةريقفلا
 ءارتلجنا ىف ىناوملاو مجانملا لامع نم ايوروأ ىف عارزلاو لامعلا

 لعج ام ايسورلاو ايناملأ ىف عارزلاو اسنرف ىف عناصملا لامعو

 فتع ىف ىبوروالا عمتجملا باوبأ نولخدي نييعامتجالا نيحلصللا
 سيرديرفو سكرام لراك ءار القيرطلا دهم امو ءرطخلاب نورذحي

 تافته ىلع ظقيتسي ىبوروالا ريمضلا أدب دقو ٠لاسالىرتهو لحنا

 ةيواهلا قمع كردنت تاعامجلا تآدبو نسبا كرنهو ىوتسلوتويلا

 نكلو اهضرعو ايوروأ لوط ىف ةريقفلا تاقيطلا اهيف ىدرتت ىتلا
 فقو نيذلا قرشلا لهأ ةساعت ىلا هينتلا نمز نكي مل نمزلا
 طوسلاو دي ىف ةيقدنيلاو دوسالا رصعلا كلذ ىف مهنم ىبوروالا

 نمو 2٠ هردص وأ هسأر ىف صاصرلا رقتسا ضراع نمق دي ىغ
 مم اهثيداحأ ىف ددرت ادوروأ لكو 0 طوسلاب هرهظ بهلأ عاطأ

 .. ©« بلغب ال ضيبالا لجرلا نأ » ةلجخملا ةرابعلا كلت قرشلا
 ىناسنالا ريمضلا نم ليلقلا بيصنلا كلذبو ةيلقعلا هذهبو

 ,ءىزيلجنالاو ءىدتلوهلا نم هودعاسمو سيسيل ىد نانيدرف ىضع
 تايستجلا نولثمي نمم مهريغو ينابسالاو « ىناملالاو . ىلاطيالاو
 نأ نكمي ال هجو ىلع ةيلمعلا هذه ذيفنت ىف اهلك ةيبوروالا
 ٠ يتاسنالا ريمضلل عجوأ الو هنم عنشأ ناسنالا روصتي

 بارتلا لقنو رفحلاب نويرصملا لامعلا موقي نأ ةكرشلا تررق
 ةرقفللءىس ريمسسفت ىلع نيدمتعم «لياقم نود ةرخس تآشنملا ءانيو

 ىتلا 18553 رياني ه نامرف نم ىناثلا دنيلا نم اهيلا انرشأ ىتلا
 سيسيل ىد اهرسق ٠ نيدرصملا نم نونوكي لامعلا سمخ نأب لوقت
 تعنتما دقو ٠ لامعلا ميدقتب ةيرصملا ةموكحلل مازلا اهنأ لع

 ددهي سبسيل ىد ىضمف انيأر امك مهميدقت نع ةيرصملا ةموكحلا
 رفن مادقتسا نم تركذ ىتلا ةسيسخلا ةقيرطلا ىلا اجلو دعوتيو
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 ىلع مهطيلستو ضيبالا رحبلا رئازج ناكس نم عمتجملا ةلاثح نم
 ديدحلاب نيديقم رفحلا ناكم ىلا مهقوسو سانلا فاطتخال ىرقلا
 ةملاجر نيب كراعم تعقوق هل ضرعتلا ةرادالا لاجر لواح دقو

 ,سيسيل ىد لصح املق « اهادحا ىلا انرثأ سيسيل ىد لاجرو
 ضانغصو ىتلا ةريحلا ىف ديعس عقوو ثلاتلا نويلبات دييأت ىلع

 .,لمعفت ديلا ةقلطم ةكرشلا تحبصأو ةلمج رمالا نع هدي فكو

 +٠ ديرت ام سانلاب

 .لواقمب نييبوروالا نم اهوخرؤم مهيمسي رفن ىلا ةكرشلا تأجل

 فيرلا وأ ودبلا صوصل نم نوكي دق ءالؤه نم لواقملاو « لامع
 .تبرك وأ سدور وأ ةطلام وأ ةيلقص نم ىبوروأ بلاغلا ىف هنكلو

 هسقت طيحي مهنم دحاولا ناكو ٠ ةيبرعلا ضعب نوفرعي نمم
 مويلاىق الماع اذك ميدقتب ةكرشللدهعتيو هلاثمأ نم ةحلسم ةياصعب

 .ىأي بولطملا ددعلا اذهب ىتأي نأ كلذ دعب هيلعو نيعم غلبم ءاقل
 دمعلا ماظن نكي ملو . ديري ىذلا رجالا مهيطعيو عاطتسا هقيرط

 طيرلاو طيضلاب مزتلي خيش ةيرق لكل ناك امناو دعب ءىشنأ دق
 .طيض وه طيضلاو ٠ رومأللا وأ « قزوبشايلا » طباضتا مامأ

 دليلا خيش ناكف ةيرقلا ىلع ردقملا لاملا عمج وه «طبرلا» و نكامالا

 مهدونجو قزويشايلا نا بلاغلا نكلو نيبولطملا لامعلا عمجب موقي

 ,عضوملاىلا مهتودوقيو لسالسلاب مهتوطب ريو مهيلع نوضيقي اوناك

 .نوفرصنيو مهتاواتا نوضبقي مث هلامع هيق دهعتملا عمجي ىذلا

 نأ ىغينيو * رفحلا عضوم ىلا ةيوق ةسارح ىف هلاجر مهب ىصميو
 .نارمعلاعقاوم برقأ نع ةديعب كاذ ذا تناك رفحلا عضاوم نا ركذن

 .نولمحي لامعلا ناكف رتم وليك ةئامو نيسمخ نيب حوارتي امب
 .نكي مل دهعتملا نأ ذا قيرطلا هب اوعطقيل فاجلا زبخلا نم اًئيش
 ٠ لمعلا ىف هيف نوعدبي ىذلا مويلا نم الا مهماعطب امزلم

 <« ديعسروب م امرفلاو سيوسلا نيب اميف رفحلا قطاتم تناكو .
 رابآ ىلع برشلا ىف لامعلا لوعم ناكف م ءادرج ءارحص كاذ ذا

 هنآ مهيلع ناكو « ءالدلاب ءاملا اهتم نوحرختسيو مهيديأب اهنورقحي
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 لجفلا بلاغلا ىف ناكو ءهب نومدتأي ,ىشب ضرالا نم اعطق اوعرزي
 ناكو *فاجلا زيخلا ريغ مهل مدقي ال ناك دهعتملا نال ء تاركلا وأ
 دعيو ٠ بورغلا ىلا سمشلا عولط نم اورفحي نأ لامعلا ىلع

 ناكو مادالا مهل تينت ىتلا ضرالا ةثارحب نوموقي اوناك بورغلا»

 وأ ثرحلا ىف ةكرشلا ةيشام اولمعتسي نأ مهيلع امرحم.

 نآ مهيلع ناكو ٠ عرزلل ةمزاللا تايلمعلا نم امهيلا امو بيصقتلا»

 ملو ٠ تارشعلاب اهنونكسي نيطلا نم نكاسم مهسفنال اوميقي
 عيزوتب ةكرشلا تلزانتف « اهنم نوبرشي رئيب مهنم نوريثكلا رفظي
 ةبرشل ىفكت ال رمالا لوأ ةصحلا تناكو «© مهيلع ءاملا نم صصح

 وجلا كلذ ىف ريثكلا ءاملا ىلع داتعم ىرصملا حالفلاو « مويلا ىف ةدحاو
 ةولحلا ةعرتلا تلصو املف ©« لصاوتملا لمعلا طغض تحتو راحلا
 ىرجي ىتلا عضاوملا ىلا اهتم لمحب ءاملا ناك لانقلا عضوم ىلا
 نيس دنهلاو نيلواقملا نأ نيح ىف « لامعلل عابيو © لمعلا اهيف

 . لياقم نود ءاملا اذهب نومحتسي مهيلا نمو بناجالا

 ناكو © نيعوبسا لك مهلامعا رجا نوضاقتي لامعلا كلوا ناكو
 فصنو شورق ةعبرأ كنرفلاو © عوبسالا ىف اكنرف ردقلا رجالا.

 « مويلا ىف تاميلم ةتس ناكلماعلا رجأ نأ ىأ « بيرقتلا لجو ىلع
 هطرتشا لب « اهسفن ءاقلتنم لامعلل روجالا هذه ةكرشلا ردقت ملو.

 كئلوأ « قوفقح » ىلع اصرح هوطرتشب مل مهو «« نولواقلا:

 اميتنس ناف ©« ةقرسلل ىرمك ةليسو ناك هنال لب ©« نيكاسملا»

 كاذ ذا ناك لماعلا اذه نال « لماعلا بيج ىلا لصي مل ادحاو.
 نم زجتحمب لواقملا ناكو ©« هتميق ىهام وأ كنرفلا وهام فرع ال:

 ىقابلا نم ءاشب ام مصخبو ءاملا نمثو ربخلا نمث ةتسلا تاميللا'

 ىقبتب ام ردق ب هللا كتاعا © بسحاق ء.٠. تابوقعلا رظن ىف:

 لامعلا نولعجب رارشالا كثوأ ناك دقلو ! ةتس تاميلم نم لماعلل
 هذه اودنس نأ مهيلع ناكو « امئاد مهل نيتيدم ءاقشلا اذه مغر.

 ىلا لمعي مهضعب لعج امم « ررقملا نع ةدايز لمعلاب نويدلا'
 . ةصاخ فيصلا لصف ىق « ليللا ىف ةرشاغلا وأ ةعساتلا
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 نيسمخو نيرشع نيب حوارتت « لامعلا نم ةقرف لكل ناكو
 مهيلع فقي ناكو « نيملاظلا ةريابجلا نم لواقملا هراتخي مدقم
 ةئيفس ىلع ىرسا مهتاك مهروهظ هب بهلي هدب ىف جابركلاو
 « حبصلا ةالص ةجحب رجفلا عم حابصلا ىف مهظقويناكو « ةينامور

 ىلا مهقوسي مث « ةالصلا نم اهيف نوغرغي قئاقد عضب مهلهميو
 زبخلا ةرسك امأ « ءاسملا ىلا مهيلع امئاق لظيو « لمعلا ناكم
 ماظنلا اذه لظ ىف ىعيبطلا نمو . لمعلا ,انثأ ةسلخ اهنومهتليف
 ىلا نوقاسيو نوضرمب اوناكف « مهتحصي ام ةيانع كانه نوكت الأ
 عقري وأ سآفلاب برضي مهتم دحاولا لظيو ©« ضرملا مغر لمعلا
 بارتلا ىروو تام اًداف « هناكم طقسي ىتح بارتلا « فطقم »
 ةيرقلا خيش ىلا لواقملا ثعبو « لافتحا نود عضوم برقا ىف
 قاروا وا مهٌوامسأ اهيف ديقت رتافد كانه نكت ملو «© هريغ بلطي

 نيرشع وأ ةريشع « دادعالاب نويسحب اوناك امئأو © مهلمع تبثت

 لامعلا اهب بهري هتجتيط لمحبي لواقملا ناكو . نيسمخ و)
 لتق دقو « لاحلا ىف مهنم هيلع ضارتعالا ىف ركفي نم ىدريو
 تحت مهتم تامو ©« صاصرلاب ةريثك تائم نومدقملاو نولواقملا

 شامعملا ءوسو ةيدغتلا ءوسو ضارمالا تلكأآو ©« فولأ طايسلا

 توم ةرثك نم ةريثك ىواكش اهيف اهسفن ةكرشلا قارواو « افولا
 هولعقام لكو « كالهلا نم مهيمحي ءىش ى اهلاجر ركفي ملو لامعلا
 مدقت ةرورض ىف ىرقلا حويضشو نيمدقملا ىلع ديدشتلا وه

 . رثككآ لامع
 ةرخسلا ماظن نأ ىبوروالا ماعلا ىأرلل معزت ةكرشلا تناكو

 ىلع ةماعلا لامعالا فيفنتل قرشلا هفرع ىذلا ديحولا ماظنلا وه
 ىلع ةيمالسالا رصل ةيسنلاب حيحص زيغ اذهو « هخيرات لوط
 : نيمسق مسقنت ةريبكلا ةيئاشنالا تاعورشلا تناك دقف « لقالا
 ريبك ءزج ىلع وأ هلك دلبلا ىلع اهتعفنم دوعت ىتلا ىهو « ةيئاطلس
 امآف 2« ةليعم ةيحان ىلع اهتعفنم دوعت ىتلا ىهو : ةيدلبو « هنم

 ىرقلا خباشم ناكو « اهب نوموقي ميلاقالا ماكح ناك دقف ىلوالا

 لامعلل قحتنس ام :مهارق. ىلع ةردقلا بتئارضلا نم نوزجتحي

 هج 89ج



 اهتيشام نمهيلعةلودلا تلوتسا ام نامثا وأ ةبرقلا نم اوذخا نيذلا
 لالخ لمعلا اهيلع ىرج ىتلا. ةيلاملا ةدعاقلا نال ©« اهتاعورزمو

 دعب الا ىدؤي ال جارخلا نإ ىلع صنت تناك ةيمالسالا رصم روصع
 ةدعاقلا هذه تناكو « لاومأ نم ةماعلا لامعالا هفلكتت ام لازنتسا
 نع ةلودلا تخرصنا مث « ةيمطافلا ةلودلا مايأ فصتنم ىلا ةيعرم
 اهمظني « ةيدنب»» اهلك تاعورشملا تحبصأو « ةلمج ةماعلا لامعالا

 دهب نوموقي اوناكف © اوءاش فيك  اهنومظني ال وأ  تفيرلا لهأ
 آوناك مهتأ لوقعملا نم ىسسيلو © مهيضارأ ىف ةعارزلاب نوموقي امك

 . طايسلاب اضعب مهضعب فكلجي وأ مهسفنا نورخسي
 دمحم اهيلا أجل نم لوا ناكف ةعشيلا اهتروصب ةرخسلا امأ

 نم هونواعم هيلا اهمدق « حئاصن » ىلع ءانب اهيلا أجل دقو ٠ ىلع
 '[جلت ارتلجنا نأ هل اوركذ دقف « مهلثم ايبنجا وه ناكو 4 بناجالا
 هذيقنت ىلع وه ماق امراص اماظن اهل اوعضوو « دنهلا ىق اهيلا

 ميهاربا هتبا مهسار ىلعو هترادا لاجر ةربابج نم :رفخ ةنواعمب
 ىلع دمحم شقون دقو . كب مرحمو رادرتفدلا دمحم هارهصو
 . نيملسملا ماكح ضعب ناك ىتلا نواعملا ىه هذه نأ لاقف ©« كلذ ق
 نوعمجي نيذلا لامعلا ىلع قلطا لعفلابو ©« سانلا ىلع اهنوضرْفب
 ىلوالا : نيتيحان نم أطخ اذهو . ةنوعلا رافنأ مسا لامعلا هذهل
 ةرورضلا تالاح ىف الا نواعملا ىلا نوأجلي !ونوكي مل ماكحلا نأ
 ةيلاملا تاناضيفلا تالاح ىف روسجلا ةماقاك ىوصقلا
 نوعيطتسي اوناك سانلا نا مث « كلذ ىلا امو ةرطنق ءانب ةداعا وأ
 مظن نأ ةيناثلإو ©« ةقشملا يم مهسفنا ءافعأو «ةتوعم لدب» عفد

 اذاف « ىمخ شلا مهافتلا ىلع دمتعت ةنرم تناك اهلك قرشلا
 « ةدحاولا ةلخنلا ىلع ةبيرض شورق ةرشع الثم ةلودلا تردق

 عيرلا ىلا لخنلا ددع لازنا ىلع ضرالا بحاص عم ىباجلا مهافت
 انيب املظ دحا ملظ عيطتسي ال مكاحلا نا ةجيتنلا نوكتف « الثم
 دادعا ريدقت ىف نوغلابي ىرقلا خويش ناكف ©« باسحلا ةيباهن يف
 ةبرقلا لام نم نولزنتسيو « سانلا نم نواعملا لامعا مهجاتحت نم



 مزاللا ليلقلا ددعلا صصح ديزت ىكل كلذو « دادعالا هذهل غلابم

 . لمعلا ريظن ىف لامعلا نم
 مهقاسو « الصا لياقم نود ساتلا رحس دقف ىلع دمحم امأ

 ةرخسلا ىلع اوضرتعا نم ىلع سسيسيل ىد جتحا دقو « طايسلاب

 ىلع دمحم اهاتا ىتلا ةئيسلا ةقباسلا هذهب ةانقلا لامعا ىف
 «© سانلا ىلا ةءاسالا ىف هونواعمو سيسيل ىد فرسا دقو

 : ديعس مايأ رخاوأ ىف دالبلا هيف تناك ىذلا عضولا اذه نيزهتنع

 عدي نأ اذهل لضفيو 2 ةكرشلا لايح ائيش عيطتسي ال زجاع لاو
 بضغب وا ناطلسلا بضغد نأ ةقاخم تءاش فيك ىرحت رومالا

 ناطلسلاو «© هلزع ىلع رداق امهيل نأ بسحب ناكو « اسنرف
 ارتلجناو اسنرف هيذاجتت « اًئيش عيطتسي ال ديلا لولشم هسقن
 . نوديري ام مهب نولعقي بائذلل هاياعر عدب نا ىف ةمالسلا ىريو

 عفادي ناك لب © ةرخسلا ىلا أجلي هنا ىفخيل سبسيل ىد نكي ملو
 دقو ٠ اهسفن ةميرجلا نم أوسا تارربمب هيدقتنم ىتآيو « اهنع
 نال © ليعافالا هذه ىلع ارتلجنا ادع اهلك ابوروا دالب تتكس
 ةرظنلا نالو © ادج اطباه ناك ةراقلا ىف ماعلا ىناسنالا ساسحالا
 . ةئيس ةرظن تناك هلهاو قرشلل ةماعلا

 هيلا اهعقاد نكي ملف © ةرخسلا ىلع ارتلجنا ضارتعا امأ
 ناك امناو « اهريغو دنهلا ىف اهيلع ىرحت ىه تناك دقف « ايناسنا

 «© هيف اهتضراعمو ةلمج ةانقلا عورشم نم اهفوخ هيلا اهزفاح
 دقو . نييسنرفلا نم هيلع نيمئاقلا نال لب « هتاذ ىف عورشملل ال
 قى بتكلا تفلاو « ةانقلا نم ارتلجنا فقوم لوح مالكلا رثك
 نا ىغيني ةرطخ قئاقح وا ىلتجت ارارسا كانه نأك ©« عوضوملا

 « رثكب كلذ نم طسبا ةقيقحلاو ©« رصم خيرات سردي نم اهملعب
 : اهمهأ عقاودب ةعوقدم عورشلا تضراع ارتلجنا ناف

 ةموكح مهديؤت نويسنرف هذيفنتب نوموقي اوناك نيذلا نا ١
 ىلع اسنرق ءاليتسا ىلا ىدؤيب عورشلا فيفنت نأ ىا«اسنرف
 مهتبرجت ءوض ىلع ةيحانلا هذه ىف نوركفي زيلجنالا ناكو « رصم
 « ةيزيلجنا ةكرش ةطساوب دنهلا ىف مهلخدت ادب دقف <« دنهلا ىف
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 . دالبلا لالتحا نم اهلاوما ةيامحلو ةكرشلا قيرط نع اونكمتو
 تربور نا لب «© ةيزيلحنالا ةكرشلا هذه هبنت ةانقلا ةكرش تناكو

 فعضو ةوسسقلاو قلخلا ءوس ىف سيسيل ىد هبشي فيالك
 لايتحالا ةمهتب هدالب ىف ةمكاحملل امهالك مدق دقو © ريمضلا

 ىلع ىرامعتسالا عباطلا نا لب . كلذك امهالك نيداو © ةقرسلاو

 ء ةعساو ىضارا تكلتما دقف © ىوقاو رهظا ناك ةانقلا ةكرش

 « رصم ىق نولمعي نيحلسملا نييسنرفلا نم ريبك ددع اهل ناكو
 . هعورشم عورشملا ربتعي اسنرف زوطاربما ناكو

 ( هتكرش لاجرو سبسيل ىد ىف قثت نكت مل ارتلجنا نا  ؟
 وأ ةيصخشلا ةبافكلا ةيحاننم وأ ةيصخشلا ةنامالا ةيحان نم ال
 دقت عضوم ةيلاملا سسيسيل ىد تافرصت تناكو . ةيملعلا ةردقلا
 ىرتشو اراهج ةكرشلا لاوما نم فرتغب ناك دعف « ناكم لك ىق

 ناكو ٠ رهاظ ريذبت ىف ىثرلا مدقيو اسنرف ىف راقعلاو عايضلا
 بناج ىلا هلو © نيبالملا باحصا نم هنآك ابوروا ءاحنا ىف لوحتي

 دقف « اسنرف ىحاون ىف روصق نهل تافورعم تاقيشع هتجوز
 ىذلأا ةرادالا نسلجم ناكو . ةيحانلا هذه نم اعيلخ لجرلا ناك

 ضرع امم نيمهاسملا مامأ قئاقحلاو ماقرالا روزي لجرلا اذه هفلا
 ىتلا ىه رصم نأ بيرغلا نمو ©« ةرم نم رثكا سالفالل ةكرشلا
 مهسا تطبه 185. ةنس ىفف ©« ةلاح لك ىف زجعلا دانسب تماق

 ىلا نوعراستي سانلا تلعج ةجرد ىلا ىللاملا قوسلا ىف ةكرشلا
 ىرتش اديعس ىويدخلا لعجح ىتح سيسيل ىد لاز امف « اهعيب
 رصم تعفدف ! قوسلا رعسب ال ىماسالا رعسلاب مهم فلأ 5
 فلا ؟5 نسيسيل ىذ عمج مث « ةيبهذلا تاكنرفلا نم انويلم ؟1

 ديعسل اهعابو نامثالا سكواي نومهاسملا هعاب امم ىرخ! مهس
 قوسلا رعس نيب قرفلا نا ىهيدبلا نمو .. اضيا ىساسالا رعسلاب
 ةيلمع تناك مث . سبسيل ىد بيج ىلا بهذ ىماسالا رعسلاو
 ثلاثلا نويلبانو ىسسيسيل ىد اهيف كرتشا ىتلا ىربكلا بصنلا
 ٠ سالقالا نم ةكرشلا تدقناو
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 «ةكرشلا ءاربخل ةيملعلا ةيافكلا ىف كلذك قثت ال ارتلجنا تناكو

 ثاحباي لصتتي اميف ةصاخو « مهئاحبا جئاتن ىف ككشتت تناكو
 نأ اآرتلجتا ىف ملعلا لها ىأر ناكو « هايملا تايوتسمو ةبرتلا

 ليصافتلا نا الاةيرظنلا ةيحانلا نم ةميلس تناك ناو اهلك ةيلمعلا
 دقو . ءاطخالاب ةلفاح اهوسدنهمو ةكرشلا ءاريخ اهنلعي ىتلا
 « ىملعلا دقتلا نم هوهحو امم رثك ىف قح ىلع زيلحنالا ناك

 اهتكما ام حالصاي تماقو عورشملا مامت دعب هب ةكرشلا تفرتعاو
 . هلم هحالصا

 طخلا عورشم فيفنتب كاذ ذا موقت تناك ارتلجنا نا ٠
 اهرجاتم لمحل سيوسلا ىلا ةرهاقلا ىلا ةيردنكسالا نم ىديدحلا
 نم دتمملا هفصن ناكو © رمحالا رحبلا ىلا ضيبالا رحبلا نم

 تناكو « ىناثلا فصنلا ىقبو « مت دق ةرهاقلا ىلا ةيردنكسالا
 نالو « الوأ نوم ضم هنال « ةبافك ىديدحيا طخلا اذه ىف ىرت

 همامتا ىلا اهجوم اهمامتها ناكو « ايناث هنوكلمد ال نييسنرفلا
 ٠ ةانعلا رفح مهن نا لبق

 ضراعت ءرتلجنا نأ امامت ملعب ىزيلجنالا ماعلا ىأرلا ناكو 5

 ةراجتلا فرغ تناك اذهلو © ةتحب ةيسايس بايسال عورشلا
 «6ةيملاعلا ةراجتلل ريبك عفن وذ عورشملا ناب حرصت ةحالملا تاكرشو
 ؛عورشملانوديؤي ارتلجتا فحص ىف نوبتكي نيينفلا نم ريثكلا ناكو
 ةعمس هيوشتي ةليسو لك ىلا أجلت ةيزيلجنالا ةموكحلا تناك اذهلو
 ناكو . هتيحان نم ةيسايسلا اهفواخم ىطغت ىتح « عورشملا
 نأ هئاضعا نم نيهباتلا ملع عم « ىناطيربلا مومعلا سلجم

 مهنا الا « عورشملل اهتاداعم ىف ةقحم تسيل ةيزيلجنالا ةموكحلا

 كاذ ذأ !رتلجناو اسنرف نيب ديدشلا فالخلا بيسب اهنوديؤب اوناك

 «نابراقتت ناتلودلا تادبو 6« فالخلا اذه ةدح تفخ املف ب ٠

 ةكرشيا مهسا نم ةئاملا ىف نيعبرا ىرتشت نا ارتلجنا تعاطتساو

 < ةانقلل نيسمحتملا نم ارتلجنا تحبصأ ايرادا اهيلع ترطيسو

 اسئرف موقت نا نم ىشخت تناك ام فيفنت ىلا اهتمه تهجتاو
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 كلذ ىلا تلصو دقو « رصم لالتحال ةليسو ةانقلا ذاختا وهو « هب
 . فورعم وه ام ىلع

 ىف ةرخسلا لامعتساب ارتلجنا تدهش دقف لاوحالا ىا ىلعو
 ةيناطيربلا فحصلا تضاقأو 2. ةنكمم ةروص لكب عورشملا ديفنت

 « نوريثك زيلجنا خويشو باونو ءارزو هب ددنو « كلذ ىف مالكلا ىف
 نوفانراك دروللا اهب ىلذأ اهتلالد اهل ةرابع هلك كلذ نم انققوتستو

 ديفنت نأ ركذنلو ..» : لاق ١871 وبام ىف تادروللا سلجم ىف
 هيدؤب ىذلا لمعلاب متبال قرشلا دالب ىف ةمخضلا تاعورشملا كلت
 .ىرابجالا لمعلاو ةرخسلاب متي هنكلو . . نيراتخم نيعئاط لامعلا
 ررب ام كانه لهف © ةرخس ةيلمع الا ىه ام ةيلمعلا هذهو
 ىف كلذ زوجي لهو « اهيف نومدختسيس نيذلا سانلا ةيحضت

 اوناك زيلجنالا نا ىلع لدت ةرابع ىهو « ؟ ةيراجت عفاتم ليبس
 ةيفنتل ةديحولأ ةليسولا امه ىرابحالا لمعلاو ةرخسلا نا نوري
 كلذ ىف قهزتس سفنالا فالا نأو 6« قرشلا ىف ةماعلا لامعالا
 ىتلا ةيلاملا بساكملا له : عوضوألا ىف ةماهلا ةلأسملاو « لمعلا
 ! اهلدعت ال وأ سفنالا هذه ةراسخ لدعتعورشملا ءارو نم ققحتيس
 باحصا نويسنرغلا ناك امدنع ىفنلاب ىزيلجنالا ميقملا باجا دقو
 لب © مهترطيس تحت ةانقلا تحبصأ امدنع باجيالابو « عورشملا

 قى لماك بعش ةيرح ىحضت نا اوأرف ©« كلذ نم دعبأ ىلا اوبهذ

 هترسخ امو اهذيفنت ىف سفنا نم قهزا ام مهفكي مل « ةانقلا ليبس
 ةيراجتلا بساكلا هذه نا اوأر لب « اهيف لاومالا نم رصم
 الو 2« 1505 ةئس ىف مويلا نحن اه لب « اهلك رصم لالتحا رربت
 بساكملا هذه ىلع ةظفاحملا نأ نوري نم زيلجنالا نم كانه لاز
 انلمعتسا اذا . اهوزغ وأ رصم للع برح نالعا رربت ةبراحتلا

 نايتسيركو ديول نيولس ناهذا ىف رتتسي ىذلا حيحصلا ريبعتلا
 ! ندنل رمتؤم ىف امهودبا نمو ونيب

 ةيقافتا فعب ىتح « ةرخسلا ترمتسا دقف رمالا نم نكد امهمو

 لامعلا رمتسا « امات اميرحت ةرخسلا تمرح ىتلا 148553 رياني ؟-

 نولمعيو ءاهب نوعمجي اوناك ىتلا ةيشحولاةقيرطلا سعنب نوعمجي

 - ه8



 هلهب تدرتسا دق تناك ناو , رصم نال ٠ فورظلا سفن ىف
 نأ دعب ةوق داز اهزكرم نأ الا . ةكرشلا ةتيلس امم ريثكلا ةيقافتالا
 تحبصأو ١835 ويلوي 7 ىف اهحلاصل همكح تلاثلا نويليان ردصأ
 دقنلا ةدح تفخو , اهتمدخ ىف ةدسافلا ليعامسا ىويدخلا ةرادا

 ةانقلا ىف نولمعي نييرصملا لامعلا نم افلأ نورشع لظ ٠ ىزيلجنالا

 اهيق كلهيو « ةئبوالا مهتيب رشتنت تناكو «. ةياعر نودو رجأ نود
 ءوسو لمعلا قاهرا نم نوتومي اوناك نم بناج ىلا فولالا تارسنع
 افلأ ١١١ نع ةانقلا لامعأ ىف اوتام نم ددع لقي الو . ةيذغتلا

 اهلثمب عمسي مل ةيناسنا ةميرج هذهو « ةنس رشع ةعبرأ لالخ
 . روصعلا نم رصع ىأ ىف

 حمسيام ةقافصلاو ةحاقولا نم ىسدسل ىد دجو دقف هلك كلذ عمو

 .ىسنر فلا ةانقلا خرؤم رشن دقو * اهلك مئارجلا هنه نع عافدلاب هل

 هلامعأ ريربت ىف لجرلا اذهل ةركذم (.طقعاع آهن ور لراش

 هدروأ امك اهصخلم وه اهو ©« ةحضاو ةلالد «هتيناسنأ» ىلع انلدت

 ردابو » : ىرصملا ةنقغلا خرؤم ىوانفحلا ىفطصم روتكدلا

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلا بهسم باتك هيجوتب سيسل ىد
 ناك قرلا نأ نلعأو « رمالا اذه ىق لخدتلا ارتلجنا ىلع هيف ىبأي

 وحن تقرتسا ايسور نأو « ارتلجنا لخدتت ملو اكيرمأ ىف ايراج
 اينايمسأ تردصأو « ارتلجنا لخدتت ملو اهاياعر نم انويلم نيعبرأ
 ارتلجنا لخدتت ملو ء ةيكيلوثاكلا ريغ نيد ىال ةوعدلا مرحي انوناق

 ىرجي ناك ام ةليسو لكب رربي حارو ٠ ىتنتستورب دلب .اهنأ عم
 نكمي ال رصم ىف ىريكلا لامعالا نا اررقم ء رصم ىف ملظلا نم

 .نوئش ىف لخدتلا اهلجأ نم زوجي ال هناو , ةرخسلاب الا ذفنت نأ
 , اهدقتي نأ بحي تادهعت هسفن ىلع فخأ دق رصم ىلاو نأو ٠ رصم

 سوعر نال , اهمارتحا ىلع اسنرف ةموكح ههركتسف لعفي مل اذاو

 .اسنرق ةموكح نأب جتحاو ٠ عورشملا ىف مدختست ةيمسنرف لاومأ
 نم ىهو « دنهلا لعأ اهاقلي ىتلا ةلماعملا دض دنهلا ىف لخدتت مل

 سيوسلا ةائق ةكرش ىلع ا!رتلجنا ىبأت نذا اذاملف « ةرخسلا ليبق
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 ! دونهلل اهتلماعم ىف. ىه هاضرت ام نييرصملا نيحالفلاب لعفت نأ

 ىلع ريخلاب دوعت سيوسلا خزري رفح ىف لمعلا ةلارح نأ معرو
 كلت ىف وهف ) اهنوضاقتي ىتلا روجالا ءارج نم نييرصملا نيحالفلا
 ٠ (دئاوملا تاتفب اهؤامد تفزنتسا ىتلا رصم للع نمي ةركذملا

 ىف تراد ىتلا ةرثرثلا درجم نع جرخي ال زيلجنالا دالب ىف رمالاو
 ىك ارتلجنال ليبسلا حاسفاو نييسنرفلا ديدهت دصقب مهناملرب
 ٠ « سيوبسلا ةانق ىف اهسفنل هتدارأ ىذلا ناكملا لتحت

 شرعلا ىلع هفلخو ء 14851 رياني ١8 ىف ديعس مايأ تهتنا

 ىذلا فيعضلا جذاسلا كلذ دقف هنأ سيسيل ىد رعشو « ليعامسا
 ىف دجوأو ٠ لباقم نود دارأ ام لك ىلع هنم لصحبي نأ عاطتسا

 صرغلانم دافقاو ناطلسلاوىلاولا ةطلس نمىلعا ةيسنرف ةطلسرصم
 هتيمحعأ ىلع  ةانقلا عورشم لعجو 2 ةدافا نسحأ هل تحتس ىتلا

 ىلع موقي + هل ىصخش عورشم هنأكو ملاعلا رظن ىف ودبي ةغلابلا
 « ىسنرفلا روطاربمالا هاجو ىنامثعلا ناطلسلا فعضو ىلاولا ةلفغ

 ىف ,ىش لك رخسو رصم ىق ةوق ىوقآ ةانقلا ةكرش تحبصآ ىتح
 ىلام تيب نم اضرق دقع ديعس ىويدخلا نأىئ دح . اهحلاصل داليلا

 , نحر دقو , ةكرشلا لبق ةموهوملا هتامازتلاب ىفي ىكل ىسنرف
 هبسكىذلا وه اذهو . . ةصاخلا هكالما عيمج ضرقلا اذهل انامض
 ”لءاستيل ناسنالا ناو ءسيسيل ىد ةقادص نم سيعتلا ىلاولا آذهم

 ةكرش لايح اهب ءافولل ارطضم ناك ىتلا كلت ةيلام تامازتلا ىأ

 ءحابرالا نم ةئاملا ىف رششع ةسمخ الا رصم ىطعت ال ةفرص ةيلالغتسا

 لمعلا روجاآ الا بسحت مل ولو ؟ اهروصت نكمي ةبسن لقا ىهو
 قحلا انل ناكل + لباقم نود نويرصملا لامعلا هب ماق ىذلا ىوديلا

 كلذ نم الدب نكلو ٠ نيحلا كلذ ىف نييالملاب ةكرشلا ةيلاطم ىف
 فقتو « انلالقتسا ىف ددهنو « انكالمأ عيبتو © نينيدملا نحن نوكن
 نأب ةيبوروأ ةكرشل حمس ءاكذلا ليلق ايلاو نال ء اتباوبأب بئاصلا

 نم نويكيرمالاو نو بيوروالا بجعتي مث ! رصم ضرأ ىف موقت
 ال انناك © مهتين نسح انل نودكؤيو « مهعم لماعتلا نم انفوخن
 ١ آ هذه مهتيشب انل فهع
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 ادهو ,عاتملاو لاملا ىلا اهرش ناطلسلا ىلا احومط ليعامسا ناك
 نأ ظحالن نأ ىغبنيو ٠ اهلك هلامعأ حاتفم امه هرششلا كلذو حومطلا

 ىلا رظني نكي ملف « ايدرف ناك لب ء ايموق نكي مل اذه هحومط
 سيدقتلاب ريدج ضام هل بعش هيف شيعي دلي ةيواز نم رومالا
 ريدقت نسح بلطتي اليقتسمو ءاكذو ةياعرو ةظقي بلطتي رضاحو
 باش نيعب رومالا ىلا رظني ناك لب ٠ بقاوعلل باسحو رظن دعبو
 ريثك ادلب مكحي , ناطلسو شرع بحاص ةأجف هسفن دجو

 ةيضاملا همايآ نم مدي ىق عماطملاو راصبالا ةبلا ةجتت مل تاريخلا

 ٠ ةانقلا عورشم ببسب ةهمايأ ىلع تهجتا امك

 ليعامسا نأ  ةصاخ نييبوروالا  نيخرؤملا ضعب معزريو

 نودمحي عيطلاب معو *همايأ لوأ ةدومحم ةسايكو اميظع ءاكذ رهظأ
 فيك نوجرخيو نولخدي اهعيراصم ىلع داليلا باوبأ حتف هل
 ىف ليبس كاشلا ىلا سيلو . اهلك اهدراوم نم مهنيكمتو ء اوعاش

 نكلو « هتيالو لوأ رصم ىف ةانقلا ةكرش عضو ركنأ ليعامسا نأ

 عساولا ناطلسلا بيسب امئاو ©« اهتأق رصت يببسب نكي مل هراكتا

 ةرهاقلا ىف اسنرق لصانق نأ سحأ دقف « دالبلا ىف اهل ناك ىذلا

 قوق ناطلس نوعتمتي ةروصنملاو ةيردنكسالاو سيوسلاو
 نأ هءاسو « ةقيقحلا ىلع دلبلا مكاح وه سيسيل ىد نأو « هناطلس
 ىتح تعستا ةكرشلا اهب عتمتت تناك ىتلا ةيكرمجلا تاءافعالا

 لاجر بلاطي ةكرشلا ليكو "ور ناك دقق ( ىف لك تنص
 مسا لمحي ماد ام ششيتفت نود رمي ءىش لك اوكرتي نأب كرامجلا
 بناجالا نم افالآ موي لك رصم ىف لخدت ةكرشلا تناكو . ةائقلا
 كئئلوأ ناكو رورم ةركذتا ىتح وأ رفس زاوج لمحي ال مهمظعم

 عقتو ةريبكلا ندملا ىف ةمخض تايلاج مهسفنال اوأشنأ دق بناجالا

 ال ةيرصلا ةرادالا لاجرو ناريتلا قلطتو تارجاشملا مهتيب

 ارود مهتم نوريثكلا حتتفا لب ٠ انكاس اوكرحي نا نوعيطتسي
 تحيصاو سيوسسلا لثم هللا اهقلخ ذنم ةنمآ ندم ىف اياغبلل
 ٠ ةانقلا لاجر اهمكحب ةلقتسم ةيحان ةانقلا ةقطنم

 مل ©#



 هةكرش دربو هدلب حلاص ىعري نأ العف دارأ ليعامسا نأ ولو

 رماوالا ةرادالا لاسجر ىلا ردصال ةيعيبطلا اهدودح ىلا ةانقلا

 ناكو ء هقح نم ناك كلذ « ةانقلا ىلا لامعلا ليحرت فاقياب

 ماعلا ىأرلا عيطتسي الو « !رتلجتا هنع ىمرتو هيف هدبؤب ناطلسلا
 عيطتس ال ثلاثلا نويلبان ناك لب 4« هعقر ىلع همغري نا ىبروالا

 لبطلاك ناكو © بلقلاو لقعلا غراف الجر ناك هنال « ارما هلايح

 شرع نم ىهوأ ةقيقحلا ىف هشرعو اجيجض ايندلا ألمي « فوجالا
 نكت مل اهتأاذ ىف ةرخسلا نال « لعفي مل ليعامسا نكلو ٠ ليعامسا

 ناك ىذلا امناو « هلاب لغشي نكي مل ةكرشلا عم رصم ريصمو « هللؤت
 نم ىلعأ رصم ىف ةكرشلا ناطل س نأب هروعش وه هلاب لغش
 ال هناو « ىلعفلا دلبلا مكاح هنأ سيسيل ىد مهفي نأ دارأ : ةتاطلس

 ه نامرق ليدعت يف ىعس اذهلو ء ديعس هردصأ نامرفب ديقتي

 ةيك لم رصم ىلا تلقن ةكرشلا عم ةيقافتا دقعو ء ١855 ريأنب

 حاسسمتلا ةريسحب ىلا ليتلا نم ةبهاذلا ةولحلا ةعرتل'
 « رصم ىلا » لوقنو « ةيعسروبو سيوسلا ىلا نيبهاذلا اهيعرفو
 ىلا عرملا هذه ةيكلم لقن دق ناك اذا هنأ ةقيقحلا نأ ذا , ازوجت

 اهيورت تناك ىتلا ىضارالا لك هكالمال مض دقف ةيرصملا ةلودلا

 كلذ دعب ليعامسا اهرسخ ضرأ ىهو ءاىداأولا شيتفت اهمهأو

 * هيلع نويدلا مكارت ببسب
 ةكرشلا هذع ماظن ىف فعض ةطقن مهأ نأ ليعامسا دجو دقو

 ةكرشلا نال ء ءىش لك ىهو « رفحلا لامعأ ىف لامعلا ريخست ىه

 هب موقت نأ ىغبني امب مهوحن تماق ولو اروجأ لامعلل تعفد ول
 ناك دقف , ادحاو اماع ءاقيلا تعاطتسا امل اهل ةلثامملا تاكرشلا

 ناك امنا , اروكذم اًئيش ةيحانلا هذه ىف قفني الل سيسيل ىد

 ناكو ٠ نييبوروالا نيلواقملاو نييئاصخالاو نيسدنهملا عم ايخلس

 ةهالبلا نمو « ةيبوروالا لودلا لاجرو نييفحصلل ءاخس نع عقدي

 لاجر وا رجملاو اسمنلا ةيروطاربماك ةلود لاجر نأ نظن نأ

 تتبئأ دقف ٠ ىشرلا لوبق نع نوففعتي اوناك ةيسنرفلا ةموكحلا
 اهتيعمج ءاضعأو اسنرف ءهارزو نم اميظع اددع نأ امانب ةانق ةيضق

 سل هما



 نكلو ٠ سيسيل ىد نم ةتياث تايترم نولوانتي اوناك ةماعلا
 ناك ىتلا ىشرلا نع ثيدحلا مهل ولحي نيذلا نييبوروالا باتكلا
 تناك ىتلا لاومالاو . ةينامثعلا ةلودلا لاجرل اهيدؤي ليعامسا

 ةيجراخ ريزو ىنمرالا رابون نيترا بويج ىف اهبصت ارتلجنا
 مهتساس اهاضاقت ىتلا لاومالا نع ائيش نوركذي ال ٠ ليعامسا

 سيوسلاةانق ىف هتافرصت لجأ نم مكوح سيسيل ىد نأ ولو . مه
 ءارزو نأ اوقرعل اماتي ةانق عورشم ىف هتاقرصت ىلع مكوح امك

 ايكرت نيطالس ءارزو نم لضفأ اونوكي مل ثلاثلا نويلبان

 ٠ ليعامساو
 اقرط كلذب دجيل 6« ةرخسلا ةلأاسسم ىق ثدحت» ليعامسا ادب

 كلذ نم نكي ملو ٠ ديدج نم اهلك ةانقلا ةكرش ةلأسم حتف ىلا
 ريق ناك اهب لصتي ام لكو « ةانقلا ةكرش عضو نال « رفم

 سيسيل ىد اهيلا أجل ىتلا بيلاسالا بيسب ةيادبلا فنم ميلس
 وأ قالخالا عم قفتم وا ميلس ءىش اهيف نكي ملف ©« ةيادبلا فنم
 اسدنهم ناك ولو © ماعلا قوقلا عم ىتح وا ةيلاملا دعاوقلا عم

 هذه تحبصأ ا لامعالا لوصا فرعي لامعا لحجر وا امرتحم

 فنم اهعم لاحلا وه امك اهريغو رصمل بعاتملل اردصحم ةانقلا

 ال نمم اهقشب نذالا ىلع لصح لجرلا نكلو « مويلا ىلا اهئاشنا
 اهعضو حيرصتلا كلذ دونب عضو امدنعو ., نذالا كلذ حنم كلمي

 دكي ملو , لقعلا اهروصتي ال ةروص ىلع رصمل ةفحجم ةروص ىلع
 «ءاسنرف ةيامح ىق عورشلا عضوو سيراب ىلا راط ىتح كلذ لعفب
 .ئلع هلك عورشملا ماقأو « هيلاطل ناعذالل كلذب رصم بهرب ذخاو
 ىحضت نأ ىغفيش د رصم نأك 6« لباقم نود نيبرصلا لامعلا ريخست

 ةيرامعتسالا حلاصملاو رجاتملاةمدخل اهينب نم فلاأنب رشعب رهش لك

 14 لالتحالاو سالفالا : هلك كلذ دعب رصم تنج اذامو « ةيبوروالا
 ماها ناو ريرشلا لجرلا كلذ ريمض ءوس ىلا عجار كلذ لكو

 اآدبأ بورحلا نم انجرخ امل هلاثما نم ةرشعب ىلتبا

 مرحب ارما لئالق روهشي شرعلا هيلوت دعب ليعامسا ردصا
 « اهريغو نسسوسلا ةانق © ةماع ةروصب لمعلا ىف سانلا رخست
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 ءاضق ىف اميدق ةيعرملا لوصالا عابتاب انتدارأ تضق» : هصن اذه
 ةحلصم ىف ماع لك ىف اهؤارجا داتعملا ةصاخلاو ةماعلا لامعالا
 رئاس ىف مهليقشت ىفيني نيذلا لامعلا مادختسابو © ىضارالا ىر
 ءارجا وأ « سانلا نيب ةررقملا ةرجالاب ةيريمالا تارامعلاو لامعالا
 انتبغر ىضقت : لوقلا ىراصقو .٠ ةلواقملا ةقيرط ىلع لامعالا كلت
 لامعالا نم ءىش ىف سانلا نم دحاو درف مادختسا مدعب ةيماسلا

 اترما ففتيلق © ةرخسلا ليبس ىلع كلذ دعب ةيجراخلاو ةيريمالا
 « روكذملا هحولا ىلع اذه

 نسم ةرمعتسم ىف نوناقلا اذه تردصا اسنرف نآ ولو

 حورلا لصأت ىلع ليلد هنأ اولاقو اهوخرؤم للهل اهتارمعتسم
 قوقح فحتم اوماقا نيفلا عضولو « نييسنرغلا دنع ىناسنالا

 امدنع ثدح ىذلا ام نكلو +٠ هديلختل ةحول سيراب ىف ناسنالا
 رومأم بتك ؟ نييسنرفلا سوفن ىف هعقو ناك اذام ؟ رصم هتردصأ

 ةبسنلاب ةرخسلا عنم نأ » : لوقي ةروصنملا ىف ةيسنرفلا ةيلصنقلا
 «.. غاستسي نأ نكمي ال رما نسوسلا ةانق ةيلمعل

 ةرازو ىلا ةرماقلا ىف ارتلجتا لصنتق نوهكلوك بتكو
 نسوسلا ةائق فصقي  اذهك المع نا 3 : لو ةبزيلجنالا ةيجراخلا

 6« ةرخسلاب الأ فقني ال

 لامعلا نأ معزو «© ةوق نم هيدل ام لكب سبيسيل ىد جيحاو

 «روجالا نم هنوضاقتي امم ةضقفلاو بهذلاب مهيدبا ضيفت نييرصملا
 مهتم لك رفحيف « نيرخسم لمعلا ىف لامعلا رمتسي نا ىلع رصاو
 .. مويلا ىف نيبعكم نيرتم

 هرمأي ةرهاقلا ىف اسنرف لصنق ىلا ثلاثلا نويلبان لسراو

 « نيرهش ةرخسلاب لمعلا ماظن دم ةيرصملا ةموكحلا ىلا بلطي ناب
 ٠ كلذب ىضقت تاميلعت ةكرشلا ةرادا سلجم رهصاو

 هتلعف ام نوركنتسي نييبوروالا نم رفن نال ىلا لازال لب
 « سبسيل ىد : هباتك ىف هينوب دراودا جروج كئلوا نمو © رصم
 ةانقلا ءىشنمو ىسامولبدلا
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 لامعا لقرعتل ةرخسلا ةلآسم تراثا ىتلا ىه ارتلجنا نا لاق دقف
 . اليحتسم ارما ةانقلا يفتت لعجتو نسسيسيل ىد

 ىلا سيسيل ىد ةرسا خرؤم هيبديرب ويسملا لصو امدنعو
 ةينانالاب همهتاو <« ءاوعش ةلمح ليعامسا ىلع لمح « ةطقنلا هدذه

 . ريدقتلا وسو

 ةيزيلجنالا فحصلا ءانثتساب اهلك ابوروأ فحص تضمو
 ناو © قرشلا ىف ىعيبطلا ماظنلا ىه ةرخسلا نا دكؤت ةيسيئرلا
 ةيسنرفلا فحصلا تيهذ لب « كلذب الا هيف متن نأ نكمي ال لامعالا
 لمعلا ىف نويغري نيذلا لامعلا حلاصمب رضي رمالا كلذ نا ىلا
 «برهلا وأ توما : نيرما دحا نيب اوناك مهنا عقاولا نا عم ! ةانقلا ىف
 ىف ةيلهتدلا ريدم ىدمح ليعامسا هلسرا باطخ نم ةرقف كيلاو
 ةاتق نع ىوانفحلا ىفطصم روتكدلا باتك نع هلقنن نيحلا كلذ
 نوبرهتب ةيلهتدلا ةيريدم نم اوعمج نيذلا لامملا نأ » نسوسلا

 امك « سما ةليل اويره مهنم الماع نيتسو نينثأ ناو © لاغشالا نم
 نيح اوقلطأو « الجر نوعستو ةعستو ةئام ةليللا هذه مهنم بره
 . رارغلا ىلع راقنالا رئاس ضيرحت دصقب ©« ةيراث ةريعا مهرارف

 مسقو اخلط مسقو ةيرحبلا ةضورلا ةيريدم نم اوعمج نيذلا اما
 هنا هفلبا دق سيسيل ىد نأ ركذو ©« كلذك اويره دقف قوسد
 «نيبعكم نيرتم مويلا ىف رفحي نأ لماع لك ىلع ىغبني

 بلاطملا ليعامسا رصع خرؤم ىبويالا سايلا صخل دقو
 ايكرتب ةناعتسالا تلواحو ةكرشلا ىلا رصم اهي تهجوت ىتلا

 18ه1 رياني © ةيقافتا رارضا ضعيل ايفالت اهقيقحت ىف ارتلجناو
 : ىلي اميف ةنئاشلا

 ةموكحلا ىلا ةكرشلل ديعس اهحنم ىتلا نايطالا ةداعا : الوا

 ةييبرفلا
 ءىطاش ىلع ةيبرح تاماكحتساو نوصح ةماقاآ ميرحت :٠ ايناث

 . ةيراجتلا اهتغص نع ةكرشلا جرخت ال ىتح 4 اقلطم ةانقلا
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 سامخأ ةعبرأ ميدقتب ةموكحلا مزلي ىذلا طرشلا ءاغلا : اثلاث
 ةموكحلا مزتلت ىذلا ددعلا ضفخي كلذ نكمي مل ناف « لامعلا
 عقدت نأ طرشبو © لماع فالا ةتس ىلع ديزي الام ىلا هميدقتي

 ةموكحلا نيعبات لاوحالا لك ىف اولظب ناو « مهروجا ةكرشلا
 . ةكرشلا ةرطيسل نوعضخي الف « ةيرصملا

 نم ةتقؤم ةروصب - رصم تصلخت فيك لبق نم انركذ دقو
 اهيعرفو بذعلا ءاملا ةانق دويق

 .لبحلا كرت ىونت ال ةيرصملا ةموكحلا ناب سيسيل ىد رعشو
 ردايف ديرت ام اهئانبابو رصم ضراي لعفت ةكرشلل براغلا ىلع
 اهيف ىقلاو 14851 ويلوي ىف هتكرشل ةيمومعلا ةيعمجلا عمجو

 ةركف ةرخسلا ميرحت نا لاقو ارتلجنا هيف مجاه اليوط اباطخ
 نا زيلجنالاب ىلوالا نا لاقو © ندنل ىق امناو ايكرت ىف أشنم مل

 الدب « مهدالب نوئشل ةيناسنا فطاوع نم هب نورهاظتي ام اوهجوب
 .. نييرصملا نيحالقلاب حسمتلا نم

 ةموكحلا علطيل سراب ىلا رابون نيترا هريزو ليعامسأ ثعبو
 زكرم ءوس ىلعو سيسيل ىد تافرصت ءوس ىلع ةيسنرفلا
 هتمماقا اهنال « اهسالفا نلعت نا ثيلت ال اهنا فيكو « ىلاملا ةكرشلا
 تماد امو « ةوشرلاو ةرخسلاو بهنلاو ةقرسلا ىلع هلك اهباسح
 « ةلاحمال ةسلفم ةكرشلاف ةرخسلا تفقوا دق ةبرصملا ةموكحلا
 هلاق امي ةيسنرفلا ةيعيرشتلا اةيعمجلا سيئر عنتقا لعفلابو
 «كلذ ىف ثلاثلا نويلبان روطاربمالا ىلا لجرلا اذه ثدحتو « رابون
 « ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزو هقصل بسك دقف سيسيل ىد امأ
 مهتاو « اهسفن اسنرف لخاد ةانقلا ريصم لوح ةكرعملا ترادو
 ناو « رابونل روجأم هناب ةيعيرشبلا ةيعمجلا سيئر نويسنرفلا
 3 ارتلجنا ريحا رابون

 سبسيل ىدو هراصتأو ريصم بودنم نيب ةكرعملا تدتشاو

 نع سيسيل ىد فلكت امهاثثا قو ©« سيراب ىف هراصناو
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 يبلاطم سردي نأ نم الديف ء نجسلا ىلا هب تهتنا ىتلا هتقيقح

 بجعا ىلا أجل ةين نسحو ءوده ىف اهشقانيو ةيرصملا ةموكحلا
 « ةكرشلا قح ىففذق ىوعد هيلع ماقاف «رابون ةيلاغم ق بيلاسالا
 ةرهاظم ريدوث «نويسن رف ةاضقهمكاحيل نيسلا ةمكحم ىلا هداتقاو

 ريمالا اهيف فرشلا فيض ناك ةمخض ةميلو لكش ىق ةيحرسم
 نايروج ىمسي ىسنرف لاريمأو ثلاثلانويلبان نبا نويلبات موريج

 ٠ ٠ ناييود ىف سي ىسترق بئانو رييهفقاركال ىد
 تاعاتثصلا ىارس ىف ةهرماظملا هذه تميقأ دقو

 قيلي ال اعيضو امالك لاقف اذه موريج اهيف بطخو ء سيراب ىغ
 ىف نييقرشلا للثم نا ةماع نييقرشلا نع لاق دقف ء ريمأب

 دقو 2 هيف رز ةكايح هلامهال هنولطنب دقفي لجر لثم مهتاعورشع

 مده نم ةئثامسمخو فلأ ىلع ديزي مهددعو  نودوجوملا كحبض

 اهلك هلامعا ق سيسيل ىد ديؤي هنا نلعا مث « ةجمسلا ةهاكفلا

 همالك سيسيل ىد ددرو + ةيسنرق ةكرش اهنال ةكرشلا ىعريو

 لبعتسمنال عورشملا ديؤت نا ىغبني اسنرف نا دكؤي ىضمو دوهعملا
 اصهاري ىتلا ةروصلاب هذيفنت ىلع فقوتي جراخلا ىف اسفنرغ
 * سيسيل ىد

 نمأآو هسفنب ةقث 'التما دقو لفحلا اذه نم سيسيل ىد جرخو

 نييرصملا هيلا قوستو ةتدارال خضرت نأ ىلع رصم مغريس هنأ

 ىذلا ديعيلا ىدصلا لغتسي نأ دارأو , ناجملاب هتانق ىف اولمعيل

 حلص عورشمب رصمل مدقتف , لالغتسا أوسأ ةرهاظملا هذه هتثدحأ

 نأ ىف صخلتي عورشم + ١4853 رياني ه ةيقافتا نم أوسأ وع
 فلأ ةئام رصم ىلا درتو ةولحلا هايملا ةعرت ةيكلمب ةكرشلا ظفتحت

 لماع فالا ةتسب ىفتكتو اهيلع تلوتسا ىتلا ىضارالا نم راتكع
 اهترتشا ىتلا مهسالا لك نع رصم لزانتت كلذ لباقم ىفو ٠٠

 اهردقو حابرالا ىف اهقح نع لزانتتو امهس ١الالر54* اهرادقمو
 8 اكنرف ارالقرع٠٠ كلذ ىلع ةوالع عفدتو « ةئاملا ىف

 ةيمسر ةققاوم ةينامثعلا ةلودلا نم ردصتست نأب رصم فيلكت +٠
 ! ةانقلا قش لع

 تما



 وهو « ةيقالخا ةميرج هتاذ ىف دعي ضرعلا اذه لثمب مدقتلاو

 لالخ قرشلا ممأ لايح ةيبوروالا ةلادعلا ةلئمأ نم لاثم هتاذ ىف

 اوسيل نييقرشلا كئلوأ نأ ىلع موقت ةلادع ء رشع عساتلا نرقلا

 مهدالب بهنتو مهلاومأ قرست نأ ىغيني جمع لب سانلا نم ارشب
 هب مدقت ىذلا !اًذمو ء ىبوروالا ديسلا حلاصل مهقوقح ردهتو

 ودبي هتكلو , هتاذ ىف ابيرغ ودبي ١835 رياريف ىف سيسيل ىد
 اهتعبتا ىتلا ةماعلا ةسايسلا قاطن ىف هيلا ترظن اذا ايعيبط

 هبرحلا ليق ام ىلاو ىضاملا نرقلا لالخ قرشلا ممأ لايح ابوروأ
 عموهادناب ديدهتلاو باهرالا ىلع موقت هسايسس « ىلوالا ةيملاعلا

 ايسينودناو دنهلا ردص ىلا عفادملا تهجو دقف ء صاصرلاو

 بهن معفادملا لالظ ىفو « اهلك ةيقيرفاو ايكرتو نارياو نيصلاو
 ىف ابوروأ ةتلعق ىذلا اذهو ء قرشلا دالب ىف ءىش لك ىبوروالا

 نوللا اذهل ىدص نوكي نأ ودعي ال 1157 سطسغأ ىف ندنل رمتؤم
 ديدهتتاو باعرالا ةطساوب ةيلام ةلأسم لحل ةلواحمو ريكفتلا نم

 ٠٠ لالتحالاو برحلاب
 ناك ةكرشلا ةجاح نع ديزت اهنأ نيبت ىتلا ىضآرالا نأ كلذ

 :امدتع ١8653 ةنس نامرق ناف ٠ لياقم نود رصم ىلا درت نأ ىغيني

 لاجر نأ ردقي مل ضرالا نم هجاتحن ام ىلع ىلوتست نأب اهل حمس

 كلذ دعب هوعيبي ىكل نوئيري ام فاعضأ نوذخاي فوس ةكرشلا
 ةكرشلا نكلو , انلق امك لامعلا ميدقتب مزتلت مل رصم نا مث ٠ رصل

 هناب «نييرصملا نم لامعلا اسمخ نوكي نأ ىفيش » ةرابع ترسخ

 ةكرشلا لاجر انرياس اننآ ول ىتحو ٠ مهميدقتب رصم نم مازتلا
 ةفصب لماع فلأ ٠١ رصم مدقت نا كلذ ىنعم لهف ٠ مهريسفت ىف

 ؟ ددعلا اذه دنح ىذلا نمو ؟ اهتعارزب كلذ رضأ ولو ةرمتسم

 لهف  ةيافك فالا ةتس ىف نا رصم تأر اذاق , اهسفن ةكرشلا

 « ضيوعتلا اذه ناك امهم ء مث ؟ كلذ نع ةكرشلل اضيوعت مفدت

 جايرالا ىف اهتصحو اهلك اهمهسأ نم رصم نامرح ىلا لصي لمه
 ؟ كلذ قوف ةمارغ مفدت مث ٠٠
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 وجرنو 2 ىناسنالا ريمضلل ضرعلا كلذ ىلع مكحلا عدن اننا

 اذه ةمذ ىف انيأر ديدرت ىلا انب ةجاح الو-؛ مدقت دق نوكي نأ

 اذه سيلو <« لاتحم قافا الا وه امق سبسيل ىد نانيدرق لجرلا

 نينامثلا دودح ىف وعو نجسلاب هيلع اومكحو هونادأ ء نويسنرف
 دق هنا دقتعأ ىننال ريبعتلا اذه ىف ءىراقلا ىنرذعيلو ٠ هرمع نم

 نأ نآ ؛ برغلاو قرشلا نيب ليوطلا باسحلا ةيفصتل ناوالا نآ

 لصأ نم ملعي ال نم ملعي ىتح ةوقو ةحارص ىف قئاقحلا لوقن

 ةجيتن انسوفن ىف تلصأت ىتلا ةبيرلاو كسشلا بابسأ برغلا

 ٠ نامزلا نم فصنو نرق لالخ ايوروأ عم انيراجتل

 هلك ىبوروالا ريمضلا ىلع مكحن اننأ ,ىراقلا بسحي دقو.

 ريممفلا نأ ةقيقحلا نكلو , سيسيل ىد لثم لجر تافرصتب

 ملاسم بعش لايح عيضولا ريكفتلا اذه ديؤي هلك ىسنرفلا
 ثلاغلا نويلبان نأ نم كلذ ىلع لدأ سيلو . رصم بعشك

 نع اريثك دعبي ال امكح عوضوملا ىف ردصأ دق اسنرف روطاربما

 ةسيسخ ةليح ريد ريخالا اذه نأ كلذ ٠ سيسيل ىد ىوتسم
 ضرعي روطاريمالا لعج ىتح ىعسي لأز امف « رصم ىلع تزاج
 الجر نأ نظتل رصم تناك امو ء رصمو ةكرشلا نيب امكح هسفن

 توم هب غلبي هتامز ىف ةيبوروالا شورعلا ربكأ ىلع عبرتي اذهك
 ليعامسا بسح دقلو ٠ همكح ىف تلجت ىتلا ةجردلا ىلا ريمضلا

 نيبو ةنيب امكح نوكي نا هيلا بلطف ء هفصني ثتلاثلا نويلبان نأ

 * ةمكح لبقي نأب دعوو هلك رمالا هل ضوفو . ةكرشلا

 توييلا « فرشأ » نم لجر فرش ىف ةقثلا هذه ىلع ءازجو

 : ىلاتلا مكحلا ليبنلا مكحلا ردصأ « ةيبوروالا

 لامعلا ميدقتب ةموكحلا ةيلاطم ىف ةكرشلا قح لاطبا ١

 مفدي كلذ لياقم ىف ةيرصملا ةموكحلا مازلاو + نييرصملا

 * ىيعذ كنرف ؟8ر٠٠٠ر0٠٠ هردق ةكرشلل ىلام ضيوعت
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 مايملا ةعرت ىف قح لك نع ةيرصملا ةموكحلل ةكرشلا لزانتت "' 
 ظافتحا عم اهمامتاب ةيرصملا ةموكحلا مزتلتو « ةئدعلا

 لباقم ىف ةيرصملا ةموكحلا مازلاو اهب عافتنالا قحب ةكرشلا
 ا١ةر١٠٠٠ر٠-١٠٠ هردق اضيوعت ةكرشلل عقدت نأب لزانتلا اذه

 ٠ ىبهذ كنرف
 ؟1 ) ضرالا نم راتكه ؟؟ر٠٠-٠ ةحاسمب ةكرشلا ءاقتكا
 ١٠١ ) راتكه فلآ نوتس هردقو ىقايلا درو ( نادق فلأ

 ؟.رء.ءر2٠- مردق ضيوعت عقد لياقم ىق ( نادف فلأ
 ٠ كنرف

 كنرف نويلم 84 هردق ةكرشلل ضيوعت عفدب تمزلا رصم نأ ىأ

 تنلصح ءايشأ نع « لزانتلا » لباقم ىف (ةينج ؟ركا١٠٠ر٠٠-»

 1 ٠ لباقم نود ديعس دمحم ىويدخلا نم اهيلع
 نامرق نم هتبسك ام لياقم ىف اميلم رصمل ةكرشلا هذه عفدت مل

 تمزتلاو ناجملاب لامعلاو ٠ ناجملاب ىضارالا تذخأ : 1807 رياني ©
 ةكرشلا تيطعاو « ناجملاب ىنابملا نم ةكرشلا هبلطت ام ةماقاب رصم
 نود ةلودلا كالما نم هيلع ءاليتسالا ىرت ام ىلع ءاليتسالا ىف قحلا
 . . رصم هتحئم كلذ لك . . . لباقم

 : 1855 ةتس سسرام 6 ىف سيسيل ىد.لاق دقف كلذ عمو

 ةموكحلا اهتلمحت تايحضت ىف انعم مالكلا نع نذأ اوفكيلف الآ »
 ةموكحلا نأ ىه ةقيقحلاف + ليمجلل ةكرشلا ناركن ىفو ةيرصملا

 « سيوسلا ةانق ذيفنتل عون ىأ نم ةيحضت ىأب مقت مل ةيرصملا

 د آأ١



 .. تتفاّمم

 سيوسل | َءاَق نع

 مالا ةيعورمو





 ميمأتلا رارق ةدمف سبسلد لاثمت رابهنا





 ةائقلا ةكرش ةبرصم

 دنم تناك سيوسلا ةانق نأ ىلع نهريتل رفاضتت ةلدالا لك نا

 ةدايسسلل عضختو ةيرصم ضرأ ىف ىرجت ةيرصم ةانق اهئاشن)
 ةلطلتخللا مكاحملا ماك حأآ لك هيلع تصن ىدذلا رمالا ةيرصملا

 نيب تمت ىتلا تاضوافلا عيمج هتدكأو تادهاعملاو تايقافتالاو

 ىف وأ ١805 نامرق ىف ءاوس ٠٠٠ لودلا نم اهريغ نيبو رصع
 ةيقافتاو 1951 ةدهاعم وأ 18484 ةيقافتا وأ 1877 ةيقاقتاو نامرف :

 1١965 <٠ ءالجلا

 ازايتما سبيسل ىد نانيدرف رصم ىويدخ حنم ١8655 ماع ىفق
 .ارام رمحالا رحبلاو طسوتملا ضيبالا رحبلا نيب ةانق رفحل

 * سيوسلا خزربب
 ىتلا ةكرشلا ةمهم نا نامرفلا اذه نم ىلوالا ةداملا ىف ءاجف

 لالغتساو سيوسلا خزرب قش ىه سبسل ىد ناندرف اهسسؤي
 نييفاك نيلخدم دادعاو ءاشنتاو ىربكلا ةحالملل حلاص قيرط

 رمحالا رحيلا ىلع رخالاو طسوتملا ضيبالا رحيلا ىلع امهدح)

 . نيافرم وأ قرم ءانب كلذكو

 ةكرشلا نا امي هنا ١833 نامرقو قافتا نم ١ ةداملا ىف ءاجو
 نيناوقل عضخت اهناف ةيرصم ةكرش ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا
 ٠٠ اهفرعو داليلا

 هنا ١18484 ماعل ةيتيطنطسقلا ةيقافتا نم ٠١ ةداملا ىف ءاجو

 سمت ال ةدهاعلملا هذه ىف اهنع صوصنملا تامازتلالا ادع اميف »

 بحاص قوفقحو ناطلسلا ةمظعلا بحاصل ىتلا ةدايسلا قوقح
 « ٠ تانامرفلا نم ةدمتسملا هتازايتماو ىويدخلا ومسلا
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 تاراطقلاو مونلا تابرعل ةيلودلا ةكرشلا كلذ ىف اهلثمو رثكأ

 تيمس دق اهنأ ولو ةيكيجلب ةكرشلا هذهف ةيبروالا ةعيرسلا
 ٠ ةيلود اهنأب

 ةحالملل ةيملاعلا سيوسلا ةانق ةكرش نآب ايناطيرب تفرتعا امك
 ةمكحم مامأ اهعافد ىف كلذب تكسمتو ةيريصم ةكرش ةيرحبلا

 ءاقولا ةيضق ) مساب ةفورعملا ةيضقلا ىف ةطلتخملا قانئتسالا

 ةتيس رياربق 8 خيراتي اهيف مكحلا ردص ىتلا ةيبهذلا ةلمعلاب

 اهتيحم يتلا اهتركذم ىف ةيناطيربلا ةموكحلا تررق دقق (

 : ىلي امب 1935 ةنس ليربا ١؟ ةسلجب

 نأو صاخلا ىرصملا نوناقلا مكحب ىقونعم صخش ةكرشلا ناد

 كلذ ريغ نوكت نا نكمي الو ةتحب ةيرصم اهتغبصو. اهتيسنج
 ٠ « ةيرصملا نيناوقلا امتح اهيلع ىرتستو

 ةكرشلا هنه نا اقح هو ةيناطيربلا ةركذملا هذهى فذ ءاج امك

 نكلو ةيلاعلا ةيرحبلا سيوسلا م هدول

 ؟ ةيمستلا مده ىدم ىه ام

 لاوحالانم لاح ىأب اهيلع بترتي ال ةيمستلا هذه نا تناثلا نم
 ةينوتاقلا ءىدابملاوكحب ةيرصم ىهف ةيرصملا اهتيسنج ةكرشلا بلس
 دقعو صاخلا ىلودلا نوناقلا ءىدابم مكح صخالابو ةماعلا

 ْ ٠ اهسيسأت'

 اهرقم نإلو ةيرصم ةماع كالمأ ىلع ايصنم امازتلا تحنم اهنال
 ٠ رصمب ديحولا اهلامعأ زكرمو ىسيئزلا

 هتاذ تقولا ىف ةيرصم ريغو ةيرصم :نوكت“ نأ ىتأتي ال هنالو
 ةينوناقلا ءىدامملا .ناف ةيينجأأ ىنعمد ' : ةيملاعو ةدرضم نوكت نأ وأ

 ٠ اقالطا ةعم ىفانتتو ضقانتللا. ماظنلا ادمحو ضراعتت
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 ةحوسنمملا مازتلالا دوقع دامتعا لبقي مل ىلاعلا بابلا نأ امك

 متي ناك ام هريغبو 0: ىمازلاو حيرص طرشي الا اهماظنو ةكرشلل

 نيناوقل ةعضاخ ىقبتو ةتحب ةيرصم نوكت نأ وهو دامتعالا اذه

 ٠ دليلا تاداعو

 اهعاضخاو ةكرشلا ىلع ةيرصملا ةيسنجلا ىلاعلا بابلا ضرف نا

 عم الماك اماجسنا مجسنيو قفتي لمع دلبلا تاداعو نيناوقل امتح

 ةلملسلل ةيروتسدلا نيناوقلاو ىلودلا نوناقلا ء,ىدايم عيمج

 ناك امناو قاهرالا وأ تنعتلا ليبق نم كلذ نكي ملو ةينامثعلا
 * ةماعلا ةينوناقلا ءىدايملل اقيبطت كلذ

 اهتيسنج اهبلسي ال ةيملاع اهنأب ةكرشلا ةيمست درجم ناو
 ةمكحم كلذ تنابآأ امك ةيملاع اهتيمست ىتعم ناو ٠ اقالطا ةيرصملا

 ةتسس ةينوي خيراتب نيرداصلا اهيمكح ىف هطلتخللا فانئتسالا

 ةكرشلا تادنس ىتيصق ىف 19751 ةنس ةينوي 6 ١89

 اهلاومأ سسوؤر عمجل ةرطضم تناك ةكرشلا نا ىلا عجري اهمهسأو

 نأنشلا تاذ. دالبلا عيمج نع نيلثمم اهترادا سلجم مضي نأ

 : ٠ اهئالمع عيمج ةلماعم ىف ةاواسملا نامضل

 اهنأب ةكرشلا فصو ىلع بترتت ىتلا ةديحولا جئاتنلا ىه كلت

 .٠ اهماظنو اهمازتلا دوقعل اقيط كلذو ةيملاع

 نأ وه ددصلا اذه ىف لاقي نأ نكمي ام لك نا عقاولا ىفو

 ةيملاع اهناو اهماظنو اهمازتلا دوقع مكحب ةيسنجلا ةيرضم ةكرشلا

 ةيترتملا جئاتنلاو ةينوناقلا جئاتنلا نم ىتأتي الو اهعباط ثيح نم
 * ةيرصملا اهتيسشنجل اهتيعبتو ىملاعلا اهعباط نيب عمجلا اهيلع

 ةيسنج ىلع امتح بترتت ىتلا ةيعرشلاو ةينوناقلا جئاتنلا نا

 رصم تاداعو نيناوقل ةرمآ ةفصب اعطق اهعاضخأو ةيرصملا ةكرشلا

 تا ضال“ دع



 ءازا ةكرشلا هب تطبترا ىذلا دقعلا مكحي ىذلا نوناقلا اهدرم

 « ةكرشلا هتدقع ىذلا مازتلالا لحم ديدحت ىفو تادنسلا باحصأ

 رصم نم ازحتي ال ءزج ةانقلا

 ةيميداكالا نع ردصي ىذلا ىسامولييدلا سوماقلا ىف ءاج دقل
 اسنرفىف اهعون نم ةديحولا ةيميداكالا ىعو سيرابب ةيسامولبدلا
 ودمه نوكتيو ةيلودلاو ةيسامولبدلا لئاسملا عيمج جلاعت ىتلا

 نم رثكأ هريرحتو هدادعا ىف كرتشيو ءازجأ ةسمخ نم سوماقلا

 ضوفم ريزوو ريفس ٠0٠0و ةيجراخ ريزو 0-0 و ةلود سيئر "مال

 عميمج ىت ةيلودلاو ةيسامولبدلا لئاسملاب ةقلعتملا لئاسلا
 +٠ مكاعلا ءاحنأ

 سومالقلا اذهل ىناثلا ءزجلا نم ملإلا ةحفصلا ىف ءاج دقو
 : ىتأي ام

 ماع نامرف ماكحال اقبط سيسيل ىد نانيدرف ويسملا فلك
 ىساسالا نوناقلا نامرفلا اذه ريتعيو سيوسلا ةاثق رفحب

 تع سيوسلا ةانقل

 ةيرصملا ىضارالا نم أزجتي ال ءزج ةانقلا نأ ثيح  نامرفلا اذ

 ةراداو ءانيل ةيسنلاب الا ةئنس 99 ةدل حنم ىذلا زايتمالا ىرسس ال

 ٠ ىربكلا نفسلل ايئام اقيرط نوكت نأ بجي ىتلا ةانقلا
 كالمالا نم اءزج ريتعت ةانقلا تناك اذا امع بتاكلا لءاسنو

 لاؤسلا اذه ىلع باجأ مث ةيرصملا ةيرحبلا كالمالا نم وأ ةيرملا
 نم اءّرج ةانقلا تريتعاو ةيئاهن ةفصب اهيق لصف ةلأسلملا نأب الئاق

 ٠ ةيرصملا ةيرحبلا كالمالا

 ل ل0



 فلاحتلا ةدهاعم نم ةنماثلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا تصن دقو
 : ىتأالا ىلع 13955 ةنمس ةعقوملا ايناطيربو رصم نيب

 ىف وه رصم نم أزجتي ال ءزج وه ىذلا سيوسلا لانق نأ امب »
 ىماسأ قيرط اضيأ وه امك تالصاوملل ىملاع قيرط تقولا سفن
 نيحب نأ ىلاق ةيناطيربلا ةيروطاربمالل ةفلتخملا ءازجالل تالصاوملل
 ىرصملا شيجلا نأ ىلع نادقاعتملا ناقرطلا هيف قفتي ىذلا تّقولا

 ىلع ةحالللا ةيرح هدرفمي لفكي نأ اهعم عيطنسي ةلاح ىف حيصأ

 بحاصل رصم كلم ةلالجلا بحاص صخري ةماتلا اهتمالسو لانقلا
 ىف ةددحملا ةقطنملاب لاتقلا راوجب عضي نأب روطاريمالا ةلالجلا
 عافدلا نامضل ةيرصملا تاوقلا عم نواعتت تاوق ةداملا هذه قحلم
 ٠ « ةانقلا نع

 ةنسربوتكأ ١4 ىف ةعقوملا ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا تصن امك

 ىلع ةدحتلا ةكلمملا ةموكحو رصم ةيروهمج ةموكح نيب 8ع

 : ىتالا

 ىتلا ةيرحبلا سيوسلا ةاتق نأ ناتدقاعتملا ناتموكحلا رقت ه

 ىحاوتلا نم ةيلودلاهتيمعأ هل ىئام قيرطرصم نم أزجتي ال ءزج ىحع
 ىلع امهميمصت نع نايرعتو ةيجيتارتسالاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا
 ىف اهيلع عقوملا ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح لفكت ىتلا ةيقافتالا مارتح)

 ١8484 « «٠ ةنس ربوتكا نم نيرشعلاو عساتلا ىف ةينيطنطسقلا

 نم ةرجتي ال ءزج ةاتقلا نأ ىلع ةديدعلا ةلدالا هذه جوتيو

 «سيوسلا خزرب» هفلؤم ىف ور لراش ويسملا ىأر ةيرصملا ىضارال'

 : ةصناام ١١١ ص هتم ىناثلا ءزجلا ىف لوقي ذ)»

 ال دايحلا ةقطنم ىق ةعقاولاو ةانقلا اهب رمت ىتلا ضرالا نا ه»

 ةيميلقالا ةدايسلا بحاص قوقح ناو رصم نم أزجتن ال اءزج لازت
 ةفقلطم ةفقصب اهلظفحت ناطلسلاو ىويدخلا قوقح رخآ ىنعمب و

 ةفاك ذاختا قحب اوظفتحا دق رمالا ىلوأ نأ ذا ١848/8 ةنس ةيقافتا
 ٠ ماظنلا ظفحو رصم نع عافدلل ةمزاللا ريبادتلا»
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 ةيرصم دعاوسبو ةيرصم لاومأب ةابقلا رفح

 صخش فلأ ١٠١٠١ مهنم تامو نويرصملا مه ةانقلا رفح ىذلا نا

 فولأ رصم مدقت نأ سيسليدو ديعس نيب قافتالا دقع نمضتو

 مهتويدنم مهداز اورضحي نأو رجأ الب ةانقلا رفح ىف لمعللنيحالقلا

 لخكخدت ةعينشلا ةرخسلا هذه نم صلختلا رصم تلواح امدنعو

 © رصم عقدت نأي ىضقو رمالا ىف اسنرف روطاريم١ ثلاثلا نويلبان

 * ةرخسلا نع ضيوعتك ةكرشلل هينج نويلم
 اهرفح فلكت امئيب هينج نويلم فصن ةكرشلا لام سأر ناكو

 رصم اهتعقد هينج .نويلم ١1 نع ديزي ام

 : ةدايسلا قوقح نم قح ميمأتلا

 ةيرصملا ةدايسلا لامعأ ميمص نم لمع ةانقلا ةكرش ميمأت نا

 اهيلا تلكو ةيرصم ةمهاسم ةكرش سيوسلا ةانق ةكرش نال

 رصم تيحس دقو لمعلا اذهب مايقلا 18653 ةنمس ةيرصملا ةموكحلا
 هب فرتعم قح ميمأتلا قحو * ةعبتلا مذهب ىه موقتل ليكوتلا اذحم
 ةعساو ميمأت ةكرحب تماق لودلا ضغب نأ لب لودلا عيمج ىف

 ٠ لقتلاو مفلاو ةيديدحلا ككسلا هتممأ ىتلا الثم ايناطي ريك

 ناخدلاو ءابرهكلاو زاغلاو ةيديدحلا ككسلا تممأ ىتلا اسنوفو

 وتسير عناصم تممأ كلذكو سيراب ىف كرتسشملا نقنلا ةكرشو

 اهتممأف ب رحلا نابا اهل تابابد اهعنص و ناملالا عم اهلماعتل تارايسلل

 ٠ اهل تاضيوعت عقد نود

 مامأ ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع ىوعد عئاصملا هذه تاحتضأ عقرو

 ميمأتلا رارق ةيعرش معي مكاحملا كلت تنضقف ىسنرفلا ءاضقلا

 رمالا ءىداي ىف ةيلمعلا تناكو اهباحصأ ىلا عناصملا ةداعا تررقو

 ٠ ماعلا حلاصلاب اهل ةقالع الو ةيديك ةيلمع

 بتتكا ةيملاعلا. برحلا لالخ برح تادنس تردصا اسنرف نا مث :

 لامعالل تارالودلا كلت)تلمعتساو نييكيرمالانم فولالا .تائم اهيف

 ٠ .اهباحصإل تادنسلا هذه“: عفد تضفر مث ةيبرحلا
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 ىف رصم قح رزاؤت ىتلا ىم ةيخيراتلا قباوسلا تسيلو
 ١5 ماع ىف تردصأ ةدحتملا ممالا ةتيه نا لي بسحبف ٠ ميمأتلا

 : نأب ىضقب ارارق

 ةيعافرل اهتورثو اهدراوم لالغتسا ىف قحلا ةلود لكل 0

 6 « اهيعش

 ناو رارقلا اذهل ذيفنت الا وه ام لانقلل ميمأت نم رصم ةتلمع امو

 , اهسفن نع كلذب عفادت تناك سيوسلا ةانق تممأ امدنع رصمو

 .ةلودلا لخاد ةلود نوكت تناك ةائقلا ةكرش نا كلذ ايعرش اعافد

 ىتشنم ةنوئش ةراداب تلقتسا نطولا ضرأ نم اءزج تعزتنا دقف
 رماوالا نأ كلذ رصم ىف رامعتسالل ةزيكر نوكت تناكف ٠ ىحاونلا

 رقم ىف مسرت تناك ةكرشلا هذه اهعبتت تناك ىتلا ةسايسلاو

 ةكرشلا كلتل ىنوناقلا رقملا امنيب سيراب ىف ىرادالا بتكملا

 503465 ةنس نامرفل اققو ةيردنكسالا ىف ناك ةيرصملا ةمهاسملا

 ىأ ءائيل .ةانقلا ةكرش نم نذأتست تناك ةيرصللا ةموكحلا نا

 تناك اذكهو ٠٠ ةيموكحلا ىنايملاو ديربلا بتاكمو سيلوبلل ةطقن

 « ةلودلا لخاد ةلود ةكرشلا

 : ةلوفكم ةانقلا ىف ةحالما ةيرح

 15455 ةتس ليربا يف سيوسلا ةانق ىف لمعلا حتتفأ نأ فنم :

 رطم فارشا تحت :ةئمات ةيرحب ةانقلا ىف ريست ةحالملا تلظ
 داجيا ةلود .ةيا .بلطت ملو ٠ اقالطا ةحالملا لطعتت ملو اهتيامحو

 7 0 ٠ ةحالملا ةيرح ىلع فارشالل ةيلود ةنجل ىأ

 تناك .امنيح ايناملاو اسنرف نيب ةينيعبسلا برجلا لالخ .ىقو

 تماق  ايناطيرب..نم ةلتحم رصم نكت ملو رصم فإرشإ تحت ةانقلا
 دقو نفسلا لك .رورمب تحمسو ةحالللا ةنرح ىلع فارشالل رصم
 داوبقلا نا لب ةحالملا ةيرح ىلع رصم ةردقب لودلا لك .تفرتعا

 ٠*٠ كلذب اوقرتعا مهسفنأ نيناطيربلا

 ب لال



 ىف لانقلا ىف ةحاللا ةيرح ةيامحي تماق ىتلا ىع رصمو
 ١٠١ نأب فرتعا ىبتللا لارنجلا نا لب ةيناثلاو ىلوالا نيبرحل'
 ةيامحل تاماكحتسالاو قدانخلا ءانب ىق نولمعي اوناك ىرصم فلأ
 ٠-٠ ىلوالا ةيملاعلا برحلا ىف لانقلا

 ةانق نع عفادي ناك ىذلا نأب لشرشت رتسلا فرتعا كلذك

 ٠ رصم دوتج مه ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف سيوسلا

 : ةحاللا ةيرح ةمرح تكهتنإ ىتلا ىه ارتلجنا

 ةيرح ىلع مويلا ىكابتت ىتلا ايناطيزري نا ركذلاب ريدجو
 2٠ ةيرحلا هذه ةمرح تكهتنا١ نم لوأ ىع تناك 2 ةحالملا

 ةدم لوط ةحالملا ةيرحل ةيلودلا ةبقارملا !رتلجنا ءتضفر دقف
 : ىلي ام ١8484 ةيقافتا ىف ءاج هنأ نم مغرلاب رصمل اهلالتحا

 ةيرح وأ ةانقلا ةمالس ديدهت هنأش نم رمأ ثودح ةلاح ىف هنا د

 ذاختال ويدخلا غالباو ةنياعملا ءارحال نوبودنللا عحمتجي اهيق رورللا

 ةيفنتل لقالا ىلع ةنس لك ةرم نوبودنملا عمتجي لاح ىأ ىلعو مزاللا
 ديم اتسح اذيقنت جدهاعلا

 ةدم لوط ارتلجنا تضفرو ةدحاو ةرم ةتجللا هذع عمتجت ملو
 ىأ نم فارشا ىأ ١963 ةنس ىلا 1841 ةتسس ذنم رصمل اهلالتحا'

 ٠٠ ةحاللا ةيرح ىلع ةيلود ةنجلا
 ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح اسنرفو ارتلجنا تكهتنا كلذك

 تحت ىساموليدلا سوماقلا ىف ءاج دقو : امهتدارال اهاترخسوع
 ليطاسالا تفقو 1١و 1١8 و ١5 ماع ىف هفا ) ء سيوسلا دنب

 ربع ةحالملا زيلجنالا مرتحي ملو ةانقلا راؤجب ةيمسنرفلاو ةيزيلجنالا“
 !ارتلجنا تنلعأ امننع ١91١5 ماع ىقو تاوتسلا كات ىف لانقلا
 ةيبرحلا نفسلا هحو ىف ةانقلا باويآ تقلغأ رصم ىلع اهتيامح.
 ربوتكأ 58 ةيقافتا نم ىلوالا ةداملا ماكحآ كلب ةفلاخم ةيداعملا

 ل



 ةفصب ةيرحبلا سيوسلا ةانق لظت نأب تدصن ىتلا ا١ماذمم ةنس

 عيمجل برحلا نمز ىف امك ملسلا نمز ىف ةحوتفمو ةرح ةمئاد
 ٠ اهتايستح نيب زييمت نودب ةيبرحلاو ةيراجتلا نفسلا

 .ىأ تلهاجت دق ارتلجنا نا لاقف ديول درول كلذب فرتعا امك

 ,نمث ىأب رصنلا ىلع لوصحلا ىف اهتيغرو اهفادعأ ريغ رابتعا
 ارتلجنا نا لاقو ٠ نزو ىأ رصمل مقت ملو نوناقلا ةثج ىلع تسادو
 قاتق امأ ايناطيرب اركسعم اهلك لينلا اتلد تلعج ١9١7 ةنس ىف

 دعت مل ىأ ءافلحلل تالصاوم قيرط درجم تحيصأ دقف سوسلا

 84١م ةنس ةيتيطتطسقلا ةدهاعم تصن امك ةيملاعلا ةحالملل اقيرط

 نييلارتسالل تناك ةرلمنقلاو ةيليعامسالا تاركسعم نا لاقو

 وأ بشخلا نوعطقي اوناكف دالبلا لمأ امأو نييناطيرملاو دونهلاو

 ٠*٠ ءاملا نوح زتي

 ضيبالا سنجلا ةرطيس
 يىف صخلم خارصلا اذه ىلع درلا نا ؟ نوخرصي اذامل نآالاو

 وضع درغجس هيردنا ريهشلا بتاكلل ( امانيو سيوسلا ) باتك
 .ىذلا سيراب ىف ةيسايسلا مولعلا ذاتساو ةيسنرقفلا ةيميداكالا

 مجري ملاعلا دراوم رامثتسا ىف لضقلا نا » هلاق ام نمض لاق
 ٠ « ةيبروالا ةراقلا ىلا

 .ضيبالا سنجلا لازي الو ةبيرغ ةرهاظ نع ةرايع كلذ نا عقاولاو

 .ىللع رطيسلا وم ةماع ةفصب ( نييبرغلاو نييبوروالا كلذب ىنعي )
 لع ةيحراخ ةسفقانم لك وحم ىلا نابايلا ةمدزه تدأ دقو فقوملا

 ٠ رضاحلا تقولا ىف لقالا

 حت ناعقت نيتللا اماني ةانقو سيوسلا ةانق نم لك ودبيو

 هتالآ ةباثميب تاطيحملا - نالصوت نيتللاو ضيبالا سنجلا ةرطيس
 اتسنج اهب درفتا ىتلا لامعالا نم اهنال سنجلا اذه ةرطيسل ٠٠

 تحيصأ ىتح هاوس نود امهتراداب موقي ىذلا وه سنجلا اذهو

 * اتتراضحل نيتيرورض امئثب ةانتقو سيوسلا ةانق
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 نع باغ هنأ دح ىلا ماظتنالاو ةرادالا ىف لامكلا ةجرد لصتو د
 نيد نوريدي نيذلا نأ انيسن اننأ ىتح اهتظفاحم طورش انلاب
 ندنلو سيراب نم معرماوأ نوقلتيو نييبرغلا نم مع نيقفرملا
 وه ضينبالا سنجلا هردصم ىسايس ماظنل اذيفنت نوطنشاوو
 ةماع ةفصبو نييئاصخالاو ءاسّؤرلاب اهلومي ىذلا وهو عقادلا
 ؟ كلذ ىسنن نا انتل لهف ٠ ةيافكلاو ميظنتلاب

 هنظي امم ادقعت رثكأ نالا ىتح برغلا هرهظأ ىذلا قوفتلا نا
 امهم اهوبستكي نأ نيدلقملل نكميو هلحم اولحي نأ نوعسي نيذلا
 تاللاالا ريعستك نف ةسمارد ادج زئاحلا نم ةهنال مهتراهم تناك

 ىف مهلا نكلو اهوعرتخم اهريدي ىتلا ةراهملا سفنب اهتراداو .
 ٠ اهقيسنتو اهديدجتو اهتيسحتو تالالا كلت عارتخا وه عوضوملا
 ضعب نم ىرحالاب وأ ضيبالا سنجلا تازيمم نم اذه لازي الد
 « ٠٠٠ ضيدالا سنجلا ءازجأ



 نسوا واى

 كَبرعلا عاطإلاو
 ا١وعتك ةنبدتم

 تىياطالا مس ناتي





 برحلا مايقب 19560 ماع ىف ةيلودلا رتوتلا ةدح تدادزا امدنع
 تاضوافم ىف ايناطيربو رصم تلخد « ةشيحلاو ايلاطيا نيب

 :لي ام ىلع ةنماثلا اهتدام صنت ىتلا 19553 ةدهاعم عيقوتب تهتن١

 ىق ىمح رصم نم أزجتي ال ءزج ىع ىتلا سيوسلا ةانق نأ امب»:
 قيرط اضيأ اهنأ امك تالصاوملل ىملع قيرط تقولا سفن
 ىلاق + ةيناطيريلا ةيروطاربمالل ةقلتخملا ءازجالا نيب تالصاوملل

 نأ ىلع نادقاعتلملا نافرطلا هيف قفتي ىذلا تقولا نيحبي نأ

 هدرسقمب لفكي نأ اهعم عيطتسي ةلاح ىف حبصأ ىرصملا شيجلا

 ةلالجلا _ بحاص صخري ةماتلا اهتمالسو ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح

 ىضارالا ىف عضي نأب روطاربمالاو كلملا ةلالجلا بحاصل رصم كلم

 ةهداملا هذه قحلم ىف ةددحلا ةقطنملاب ةانقلا راوجبو ةيرصملا

 الو 2 ةانقلا نع عافدلا نامضل ةيرصملا تاوقلا عم نواعتت تاوق

 امك لاوحالا نم لاح ىأب لالتحالا ةفص تاوقلا كلت دوجول نوكي

 ٠ « ةيرصملا ةدايسلا قوقحب هوجولا نم هجو ىأب لخي ال هنأ
 اهنأ ىهو ةانقلل ةيساسالا ةفصلا ةنماثلا ةداملا هنه تنيب دقو

 لسع رقت قل اذ لك تالا ءرصم ىضارأ نم أزجتي ال ءزج
 نع عرفتي ام قوقحلا هذه مهأو 2 اهنم ءزج اهرابتعاب ةانقلا

 , عافدلا قحك اهميلقا نم ءزج ىأ ىلع اهتدايسو ةلودلا ةيكلم

 قف اهنكلو قحلا اذه رصم كراشت نأ اينوناق ايناطيربل سيلو

 ٠ اهل ةفيلح ةلود اهرابتعاب اهنواعت

 « ١844 ةيقافتال اكاهتنا ةدهاعملا هذه نم ةنماثلا ةداملا ريتعتو
 ليطعت بيس ةانقلا ةقطتمب ةيناطيربلا تاوقلا دوحو نأ ذ؛

 دض ابرح تلخد ىتلا لودلا نفسل ةيسنلاب العف رورملا ةبرح

 ايناملاو ايلاظبا ىهو © ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف ايناطيرب
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 ةيقافتا نم فنمم ليطعتلا اذهل نوك نأ نود « نايايلاو

 ةلودل زوجي الو ةاواسملا أدبمب ىضقت 7884 ةيقافتا نا مث 4 :١

 دقعب دق اميف ةانقلاب لصتت ةصاخ تازيم ىلع لصحت نأ اةعق وم

 لودلا نم ايناطيرب تناك الو « تادهاعمو تاقافتا نم اليقتسم

 ماكحالا هذهل اقيبطت اهل قحي الف ةروكذملا ةدعاعملا ىلع ةعقوملا

 راوجب اهتاوق عضو ىلع قح هجو نود اهسفنل لصحت نا
 , ماعلا حلاصلا ال اهحلاصم ةسارحل حصالاب وأ اهتسارحل ةانقلا

 ىرخأ ةطقن كانهو ٠ اهئافلحلو اهل ةانقلا راكتحال ةقيرط هذهو

 2 ١84844 ةيقافتا هتعضو' ىذلا ماظنلا مارتحا نامضل هنأ ىهو

 ةدايسلا ةبحاص ةلودلا اهرشابت ةمهم ةانقلا ةسارح نوكت نأ بجي

 ركذ ايناطيربل سيل هنأ دجن كلذلو , اهيلع ةينوناقلا ةطلسلاو
 نود درفنت نأ اهلقحي الف اهعيمج ماكحالا هذه نيب صاخ عضو وأ

 ٠ لودلا هذه ىلع اهمدقي صاخ زكرمب ىربكلا لودلا نم اهريغ

 ةماقا وأ تاوق دشح زوجي ال هنأ ١8484 ةدهاعم تتنيب دقو

 مكحزواجت“ قح رصمل ةيقافتالاتحابأو + ةأنقلا ىتفضىلغ تائيضخت
 معافدلاو ةدهاعملا ديفنتل ذختنت ىتلا ريبادتلا ةلاح ىف .ضنلا اذنه

 مدختست الأ ونه ىساسأ طزش عم ةيرصملا ىضازالا ىقابو ةانقلا نع
 ىرت اهلك بابسالا هذه نم « ةصاخلا اهتاوق » الا ضرغلا اذهل

 نيبو ١955 مدهؤمم نم ةنماثلا ةداملا نيب حضاولا ضراعتلا

 ٠ ل444 ةيقافتا

 +'اهدلعبو ةيثاثلا ةيئاعلا برحلا لالخ ىف. ةحاللا ةيرح :ريبصم

 و ا برسصحلا تقم لا ماع ىف رومالا تب رطضا

 .ةانقلا ةيامحل الماك الخدت ايناطيرب تلخدت دقف « ريمتيس

 شوبجو اهشويجل ىوصق ةيبرح ةيمهأ تاذ ةطقن اهرابتعان

 داح..ىصقأ ىلا 1951 ةدهعاعم صوصن نم ٍتدافتساو اهئافلح

 , اييهتاوق دشحو تانيصحتلا .ةماقاب ايفاطيرب تماقف . نكمم
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 ىتعمبو « ةرملا تاريحبلا ىق اهارجم لخاد ةيبرح نفسي ةطبارملاو
 , ةانقلا نع عاقدلل ىدارفنا لكشب ةيبنجأ ةلود تلخدت رخآ

 . اهخمل ةدهاعل كاهتناو ةحضاف ةفياخم هذهو

 50 ىف وكسيسنرف نامس ىف رمتؤم دقع برحلا ,اهتنا دعبو
 ىلع برحلا نالعاب ءافلحلل تمضنا ىتلا لودلا مض ١955 ليربأ

 ققتحي ىلود قاشيم عضو هتم ضرغلا ناكو «ء روحملا لود
 نم ةئيه هلثمتو هيلع فرشتو « مالسلا ةنايصو ىلودلا نواعتلا

 رمتؤملا ىهتناو ٠ اهيلا مضني نمو هعضو ىف تكرتشا ىتلا لودلا

 اذهل ناك املو ٠ ةدحتملا ممالا قاثيم عضو ىلا تاسلج ةدع دعب

 قطانملاب قلعتت ىتلا لكاشملا رئاس ىلع هرثأ ديدجلا ىلودلا قاثبملا

 , ةماعلاو ةصاخلا تادهاعملا نم ريثك ىلعو ٠ ملاعلا ىف ةيويحلا

 ٠ سيوسلا ةانق ماظنل ةبسنلاب رثالا اذه ىدم ةفرعم انمزلي اذهل

 ةدحتملا ممالا قاثيم ماكحأ نيب ضقانتلا انه رهظ ١

 : 184/ ةيقافتا ماكحأو

 ةاتقلاب رورملا اهتقس بلطتو 8 ىرخأ عم برح ةلاح ىف ةلود

 عباسلا لصفلا ماكحأ بسح نكلو ء قحلا اذه ةيقافتالا اهيطعتف

 25و١2 هيتدام قيبطت ةدحتملا ممالا ىرت ةدحتملا ممالا قاثيم نم

 سيوسلا ةانق لفق تابوقعلا هذه نم نوكي دقو ةيداعملا ةلودلا ىلع

 « ليئارساو رصم نيب مئاقلا عضولا وه اذهو ء اهتغس هجو ىق

 ةدحتملا ممالا قاثيمو ١48484 .ةدهاعم نا وه ريبك فالتخا عم

 ناك ناو ٠ ليئارسا نفس هجو ىق.ةانقلا لفق .قح زصم نايطعت
 ىلا مجري اذهف ةانقلا حتفب رصم مازلاب رارق نمالا سلجم نع ريص

 1 00 ٠ليئارسامايق اهمهي ىتلا ةيبرغلا لودلا ةرطيس

 موقت » نأ ىلع ةدحتملا ممالا قاثيم نم ةيناثلا ةداملا صنت :

 كلذلو «ءاهئاضعأ عيمج نيب ةذايسلا ىف ةاواسملا « أديم ىلع ةئيهلا

 ممالا ةئيهل ناتمضنم امهو ىرخال ةلود لالتحا موقي الأ بجي

 اذهل 2« ةدحتملا ممالا قاثيم ماكحأب الالخا اذه ناك الاو ©« ةدحتلملا
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 بجاوو عورشم ريغ رصم ىضارأ نم ءزجل ايناطيرب لالتحا ناك
 : .* لاوزلا

 ةيمومعلا ةيعمجلا تلصوت ١91545 ماع ريمسيد ١5 ىفو ©

 ةيبنجالا تاوقلا لالتحا ةلأسمب صاخ رارق ىلا ةدحتللا ممالل

 بحست » نأب لودلا هيف تصوأ ةئيهلا -ىف وضع ةلود .ىضارال

 اهئاضر ريغب ءاضعالا ىضارأ ىف ةطبارملا تاوقلا ءاطبا ريغب

 تاقافتاو تادهاعم هلمشت ةينلع ةروص ىفو ةيرح نع رداصلا

 اذعهو « ةيلود تاقافتال ةضقانم ريغو قاثيملا ماكحأ عم ةمئالتم

 سيوسلا ةانق راوجي ةيناطيربلا تاوقلا ةطبارم ىلع قيطني رارقلا
 ممالا ىف وضع ىه ىتلا رصم ىضارأ ىف طبارت ةيبنجأ تاوق اهنال
 ٠ اهئاضر ريغبو , ةدحتلا

 : 7905 ةيقافتا عيقوت دعب ةانقلا زكرم

 نم ءادتبا ايناطيربو رصم نيب ةديدع تاضوافم تماق دقو

 مدقت مث 19561 ماع  ىقدص تاضواقمب اذيق ١157 ماع

 مق 2 151951ال/ ماع ىف ىتارقنلا ةطساوب نمالا سلجم ىلا ىوكش

 اهيق تغلأ ىتلا دقولا ةموكح عم ١96١و -١95 تاضوافم

 ٠ ايروص ءاغلا ةدمهاعلا

 ؟؟ ةرولق تماق نأ ىلا هيلع وه اه ىلع عضولا رمتسا مث

 ةقبر نم رصم ريرحت وه اهفادعأ مهأ ناكو . 5 6؟ وبلوي

 عسيطتسي جضان ىبرع ىموق ىعو قلخ ىلع لمعلاو رامعتسالا
 *هلالغتسا ديرت ىتلا ةيرامعتسالا تارايتلا لك حقاكيو هجاوب نأ

 تعاطتسات اثداحملا اهءاتثأ تعطقنا ةليوط تاشقانمو لادج دعبو

 « تاوقلا ءالحب صاخ قافتا ىلا الصت نأ ايناطي ربو رصم نم لك

 ىذتلا 219565 قافتا ومو . لانقلا ةقطنم نع ةيناطيربلا

 * 19585 وينوي ١8 ىف ىناطيرب ىدنج رخآ جرخ هاضتقمي
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 ةتماثلا ةداملا وه لاجملا اذه ىف ١9515 ةيقافتا ىف انتصخي امو

 1 ١ : لوقت ىتلا١

 « ةيرحبلا سيوسلا ةانق نا ناتدقاعتملا ناتموكحلا دهشت ه

 ةيملاع ةينعأ هل ىئام رمم ىه « رصم نم أزجتي ال أزج ىه ىتلا
 رههاظيو م ةيجيتارتسالاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا ةهجولا نم
 ىف ةعقوملا ةحالملا ةيرح نمضت ىتلا ةيقافتالاب كسمتلاب امهديكأت

 ١848/4 « ٠ ماع ريوتكأ ؟9 ىف ةينيطنطسقلا

 تناك ىتلا ةطقنلا كلت ركذي مل صنلا اذه نا انه ظحالملاو

 لك ىف اهل ايدرف ازايتما اهلعجتو امئاد اهب كسمتت ايناطيرب
 ءازجالا نيب تالصاوملل ىساسأ قيرط ةانقلا نا وهو + قافتا

 ةقص ىطعت الأب ةرذح رصم تناك دقف , ةيروطاربمالل ةفلتخملا

 ةاواسملا مدق ىلع لودلا ةلماعم لع تممصو لودلا ىدحال ةيدرف

 + ١848/4 ةيقافتا كلذب تصن امك

 : سيوسلا ةانق ميمأت

 دق ١9505 ةدهاعم عيقوت ذفنم ةيجراخلا رصم ةسايسس تناك

 ةرمعتسملا لودلا ةدعاسم ىلا فدهت القتسم ارح الكش ذختت تأدب

 ةسايس عايتا ىلا تقولا سقن ىف فدهتو « لالقتسالا ىلع

 زاربا ىلا رصاتلا ديع لامج سيئرلا لمع دقو ٠ ىملسلا ىشياعتلا

 ديكأت ىلع صرحف 2 ىتويربو جنودنتاب ىرمتؤم ىف ةسايسلا هذه
 نكلو « مالسلا ىف بغرت ىتلا لودلا عم ىملسلا رصم ىشياعت

 رصم تأر ىتلا ةيبرغلا لودلا ةظيفح تراثأ ةسايسلا هذه

 ٠ لودلا هذه اهب نمؤت ال ةسايس معزتت
 مزلتست رصم ة حلصم نأ رصانلا دبع سيئرلا دجو دقو

 نع ثحبت ةيبرغلا لودلا تناك ٠ ةيبعشلا نيصلاب فارتعالا

 ايناطيربو اكيرمأ نم لك دجت ملق رصم ةسايس اهي فقوت ةقيرط
 ليومت ةلأسم ىوس رصم اهب نعطت نأ عيطتست ةبرض ريخ نأ
 , هنتم ءزج ليومت امهيقتاع ىلع اتذخأ ىذلا ىلاعلا دسلا عورشم
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 تقولا نا ىرت ال اهنا ىنويرب رمتؤم ءاهتنا بقع اكيرمأ تنلعأف
 ىتلا تاروطتلا » ناب ةللعتم ىلاعلا دسلا عورشم لدومتل مئالم
 مل ضرعلا ميدقت ىلع تضقنا ىتلا ةعبسلا رهشالا لالخ تثدح

 ةموكحلا تهتنا دقف كلذ ىلع ءانبو ء عورشملا حاجتل ةيتاوم نكت

 ةيلاحلا فورظلا ىف كارتشالا ىلمعلا ريغ نم هنأ ىلا ةيكيرمالا

 لودلا نيب قافتالا متي مل اذا ىلاعلا دسلا عورشم ليومت ىف

 داصتقالا ةمالس ىف اهككشت تدبآ مث » ليئلا دراوم ىف ةكرتسملا

 نيب قاقشلا رذب وه اذه نم ضرغلا ناكو ٠ ىرصملا ىموقلا
 ىق ملاعلا كيكشتو « لينلا هايم ىف اهعم ةكرتسشملا لودلاو رصم
 فقوملا سفن ايناطيرب تعبتو 2 هتمالسو ىرصملا داصتقالا ةردق
 فقوملا اذه نكي ملو ٠ فقوملل ةسارد نود أكيرمأ هتذختا ىذلا

 ىف رصم فقوم ىلا اعجر ايناطيربو اكيرمأ نم لك هتذختا ىذلا
 ىلع تماق ةموسرم ةسايس ىلا عجري ناك هنكلو ىنويرب رمتؤم
 : ةيتالا بايسالا ساسأ

 ىتلاو ايكاقولسوكيشتو رصم نيب ةحلسالا ةقفص دقع ١

 اهناو طسوالا قرشلا ىف ىوقلا نازيمب لخت اهنا اهيف نوعدي
 ةقطنملا هذه ىف ةيعويشلا لحدت فوس

 اذهو ١9601 ويام ١ا/ل ىق ةيبعشلا نيصلاب رصم فارتعا  ؟

 . اهتاهيجوتو برغلا ةسايس تاءالما عبتت دعت مل رصم نأ ىنعي
 ٠ ةديعتسللا بوعشلا اياضق نم رحلا رصم فقوم ©

 سيئرلا نيتيبرغلا نيتلودلا بناج نم فقوملا اذه عقد دقو

 امحض ايموق اردصم رصمل نوكي فيك لءاستي نأ ىف رصانلا دبع

 اهدي دمت رصمو « ةيبنجأ ةيلالغتسا ةئيه هكلتمت ىموقلا لخدلل

 ىف ملاعلا ايناطيربو اكيرمأ كشت فيك مث ؟ تادعاسملا بلطل
 نأ ىلودلا كنبلا ريراقت لوقت امنيب ىرصملا داصتقالا ةمالس

 نلعي نال ايوق ارفاح هذه تناكو 2٠ نيتهو ميلسس ىرصملا داصتقالا

 . ١465 ةئبس ويلوي ؟1 ىف سيوسلا ةانق ميمأت رصم سيئر

 ب قمل“



 صيماّك عماد

 مهاععهلا يلي ورم

 ديصزوب رع وكردل





 نمف ةيرحبلا ةحالملا مدختل سيوسلا ةانق تقش ةيرصملا ءامدلاب

 اهيف رخس «ء تاوئس سمخ تضم ١4835 ماع ىتح ١809 ماع

 نييرصملا نم افلآ نوتس  ةائقلا رقحل ركش وأ رجأ نود نويرصملا

 هييق زواجي مل تقو ىف ةمدخلا هذهل ايرهش نوصصخي روناك
 «لامعلا ءالؤه نم تام دقلو نييالم ةعبرالا نيبرصملا عيمج دادعت

 ىأ عقد نود فلآ ةئاملا ىلع ديزي ام . ةيلمرلا تارايهنالا تحت

 نم لك ىف ةيرصملا دوهجلا تماق امك 2 ءازج وأ مهنع ضيوعت
 ةمزاللا تاعورشملا دادعاب ةيردتكسالا ةناسرتو ةرهاقلا ةناسرت

 ىرهنلاو ىريلا لقنلا لئاسو عيمج تعضوو « ةانقلا رفح لامكال
 مجاتملاو ىضارالا عيمج ةموكحلا اهتحنمو « ناجملاب ةكرشلا ةمدخ ىف

 ٠ ةمزاللا

 ةرابج ةمعاسم تمحهاس لب ءكلذب ةيرصملا ةموكحلا فتكت ملو
 لاسم سآرب ةكرشلا تآدب دقلف, ةاتقلا رفح تايلمع ليومت ىف

 ةانقلا ءاشنا فلكت امنيب ٠ تاهينجلا نم نويلم فصنلا زواحي ال

 ء هعيمج قرفلا اذهب رصم تلمحتو انويلم رشع ةتسلا ىلع ديزي ام

 هفقوملل اذاقنا ةيرصلا ةموكحلا تلخدتق . ةيلودلا قاوسالا ىف

 اهلام سأر لمكتست نآ ةكرشلل نكمي ىتح مهسالا هذهل ةيرتشم

 ءاشنالاو رفحلا لامعأ نم فصنو تاونس عبرأ ىضم دعب ىتحو

 سأي ىف ةكرشلات فقوت طقفرهشأ ةتسب ةانقلا حاتتفامتي نأ لبقو

 اهتنواعم ىلا ةيرصملا ةموكحلا تعراسف اهسالفا راهشاب رذنب

 نع ةموكحلل ةكرشلا لزانت لباقم تاهينجلا نم نويلم عبرو نويلمب

 تداع اتقؤم الزانت ىكرمجلا اهئافعا ضعب نع ةكرشلا لزانت لباقمو
 راتس تحت لب « كلذب ةكرشلا فتكت ملو , هب عتمتلا ىلا

 بناج ليدعتل رصم ماكح ضعب اهب ماق ىتلا تالواحملا نع ضيوعتلا
 بناج ىلع ةكرشلا تلوتسا « مازتلالا دقع ىف ةنيبملا طورشلا نم

 نييرصلالامعلا ةرخس ,اغلا دنع تضاقتف ءةيرصللا لاومالا نم ريبك
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 ني و نيثالث د ا ناهتمالا اذه فقوو

 را ا قا ص دل وا ب درسا سا رالا يلب دا اب

 نويلبان هب مكح ىذلا رئاجلا ضيوعتلا ةلمكتل انويلم رشع ةتمس نع
 راتس تحت ةكرشلا نوكت اذكهو ةكرشلا حلاصل رصم ىلع ثلاثلا
 للع ةيرصملا ةموكحلا نم تلصح دق اهدحو ةيضيوعتلا معازملا هذه
 نم برقي ام.ىأ ةيرصملا تاهينجلا نم ثلثو نييالم ةثالث لداعي ام

 ٠ اهلام نسأآر فصن

 قشي نأ سيوسلا ةانق عورشلا نكمأ ةيرصملا دوهجلا هذهبو
 ةمدخ ىف هرود ءادأ ىف قفرملا اذه حجني نأو رونلا ىلا هقيرط

 اهدحو ةيبينجالا دوهجلا ىلع رمالا رصتقا ولو ٠ ةيرحبلا ةحالملا

 مكحلا هيلع بترت امم دعب نم هل ليثم لشف امك عورشملا لشفل
 ٠ هسفن سيسيل ىد دنانيدرف وهو عورشملا بحاص ىلع نجسلاب

 ةمهاسم ةكرش ةيرحيلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا نا
 نيبو اهنيب كلذ ىف قرف ال « ةيرصملا نيناوقلا عيمجل عضخت ةيرصم

 رداصلا نامرفلا نم اهنايك دمتست ىهف « ىرخأ ةيرصم ةكرش ةيبأ

 ؟؟ ىق مربلملا ”ادقعلا لع قيدصتلاب 14833 ةنمسس سرام 19 ىف
 صنتو ء رصم ىلاوو سيسيل ىد دنانيدرق نيب ١8313 ةنس رياربق
 ىتايام ىلع روكذملا قافتالا نم رسشع ةسداسلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا

 ةكرش ىه ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا نأ امب ه»
 « ٠ اهتاداعو داليلا نيناوقل ةعضاخ ىهف ٠ ةيرصم

 : ىتأي ام ىلع ةروكذملا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صنتو

 ةيأ نم دارفالاو ةكرشلا نيب رصم ىف أشنت ىتلا تاعزانملا امأ »
 ايعبيق ةيرصملا مكاحملا اهيف لصفلاب صتختف ء تناك ةيسنج
 تادصهاعملا اذكو 2 اهتاداعو دالبلا نيناوق اهررقت ىتلا عاضوالل

 ًامشنت دق ىتلا تاعزانملا ىف لصفلاب ةبرصملا مكاحلا صتختو

 داليلا نيناوقل اقبط اهيف ىضقيو « ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب

 0 ا

 ةابينا .نورملا قكرف لالعتمللا لك وقت امنا ةكرشلا هذه نأو»

 نايكلاب ةلصلا قيثو اماه اققرم ربتعي لمعلا كلذو سيوسلا

 تا



 ةبايت لالغتسالا اذهب موقت امنا ىهو ء رصمل ىسايسلاو ىداصتقالا
 نيرداصلا نينوناقلاب حضوملا زايتمالا ىضتقمب ةيرصملا ةموكحلا نع
 هالق امو ١8553 ةتسس ربياني نم هو 5-19 ةئنمس ريمقون 5٠ :ىق
 1١4855 ةنسس سرام 5 ىق رداصلا نامرفلا اهنم ءىرخأآ تانامرق نم

 رصم ىلاو نيب 1835 ةنس رياربق ؟؟ ىف مربملا دقعلا لع قيدصتلاب

 لمعلا اذهب اهمايق ىف ةكرشلاف , سيسيل ىد دنانيدرف ويسمو
 2 ةيرصملا ةموكحلل نأب امئاد ملسملا ليصالا قحلا ةيحاص تسيل
 ةلودلا نم ةرشابم رادت امنا ةماعلا قفارملا نأ هب فرتعملا نم ذا
 درتست نأ امئاد ةلودلا قح نم نأو « زايتمالا قيرطب ةطساولاب وأ
 صن نأشلا اذه ىف دروأ ءاوس اهنم ةحنم هرابتعاب زايتمالا اذه
 ىتلا اهدحو ةماعلا ةحلصملا نأ وأ درب. مل وأ زايتمالا دقع ىف حيرص

 ةحلصملا نم طسق ريكأ ققحت ىتلا ةليسولا راتخت ةلودلا لعجت
 ىلع ىنيتت امنا ةيلغتسمو مازتلالا حنام نيب ةقالعلا نأ ذا ء ةماعلا
 ٠ ماعلا نوناقلا نم عرف وهو ىرادالا نوناقلا دعاوق

 حاقعقم تناك ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا نا
 اهتاقرصت تنزاكو . اهعضو تسانتو رامعتسالاب تمتحاو لالتحالا

 هيلع نوكي نأ بجي امل ةيقاجم ةيرصملا ةموكحلا عم اهتالسارمو

 تلفغأ امك « هيلع فارشالا قح بحاصو مازتلالا حئام عم رمالا

 ٠ اهيلع ةبجاولا تامازتلالا نم ريثكب ءافولا ةكرشلا

 نقسلا ةعانص ىف رمتسملا روطتلا ةعباتم نع ةرخآتم تناكو
 ةصاخو ىربكلا نفسلا نم ريثكلا لعج امم مخضتلا وحن ههاجتاو

 * ةانقلا روبع عيطتست ال لورتبلا تالقان

 حضتا املك ةممؤملا ةكرشلا لع نفسلا باحصأ طغض الولو

 هب تماق امي تماق ال ىريكلا ةحالملا تاجايتحاب ةانقلا ءافو مدع

 امكاد ناك ىذلا طغضلا كلُد ٠ قيمعتلاو نيسحتلا لامعأ نم
 ىتح نيسحتلا لامعأب مايقلا ىلع ةكرشلا رابجال رشايملا ببسلا
 نيسحت جمانرب ىف ءديلا ىلا نايحالا بلغأ ىف رطضت تناك اهنا

 ٠ قباسلا جمان ريلا لامعأ ذيفنت مامت لبق

 جماربلا هذه نا ةممؤملا ةكرشلا تالجس ىف اريخأ حضتا دقو
  ادمع  تعضو دق ةممؤملا ةكرشلا ةياعد اهل تلله املاط ىتلا

 - #3 لا



 ةطحالملا تاجايتحال اهتياقك مدع حوضو عم دودحلا قيضأ ىف

 مسسأب فورعملا ريخالا جمان ريلا اذه ىلع لثم لثم برقأآو ٠ ةيملاعلا

 ءاييرقت ةتس نم هذيفنت ىف ةكرشلا تعرش ىذلا نماثلا جمان ربلا

 ةفاكب اهتياعد قاوبأ ةكرشلا هل تقلطأ ىذلا جمان ربلا اذه
 تمدقت ةللضم ةيمسر تاركذمو تاعويطمو تارشن نم لثئاسولا

 برق مغر  ىحضلملا رهظمب ةكرشلا راهظا دصقب ةموكحلل اهب
 عورشم ذيفنت ليبس ىف ةلئاط لاومأ قافناب  اهمازتلا ةياهن
 هل سيل ىذلا ذفلا لمعلا ةروص ىف هروصت نأ ةكرشلا تدارأ

 ىتلا نفسلل حام سلا ىلا ةيلصأ ةفصب جمان ريلا اذه فدهيو
 ريثأتلا نود ايعيبط ارورم ةانقلا ىف رورملاب امدق 51 اهسطاغ غلبي

 ٠ لانقلا ىفاوحو ىئاملا ىرجملا ىلع

 ىقلت نأ اهنأش نم ةكرشلا بناج ىف ةللضملا ةياعدلا هذهو

 وهو سطاغلا نم ىصقالا دحلا اذه نا ىداعلا صخشلا عور ىق

 كلا للا ل د ا رس ا وا

 ةلبقم ةريثك تاوتسل سطاغ ىصقأ

 ةقصيو نفسلا ةعانص ىف ثيدحلا هاجتالا نم تبث ام نأ الا

 امب ةضرغللا ةياعدلا هذه فيز نع فشكي لورتيلا تالقان ةصاخ

 ريثكلا ةلومح تغلب ذا ىودجلا ميدع نماثلا جمانريلا اذه لعجي
 رظتنملازمو فلأ ه0 ىلا نط فلأ 5٠ نم رثكأ العف نآلا نفسلا نم

 اهتلومح لورتب تالقان ءانب متي نأ ةليقملا ةليلقلا تاونسلا لالخ

 ٠ ابيرقت نط فلأ ٠
 لاثملا ليبس ىلع ركذن نأ نكمي ىأرلا اذه ةحص ىلع ليلدتللو

 نط فلأ )ظً ىلاوح اهتلومح غلبت ىتلاو دوعس كلملا لورتبلا ةلقان

 اهقامعأ ةيافك مدع ببسب ةانقلاب ةلمحم رمت نأ عيطتست ال ىتلاو

 ىتلاو « رككتنيس ه لورتبلا ةلقان اضيأ دجوت هذه بناج ىلاو

 فلأ ه0 اهتلومح لورتب ةلقان ىهو بشركنت سرفينوي اهكلمت
 * امدق 55 سطاغ تاذ نط
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 اهسطاغ زواجحجتي ةريثك ىرخأ نفس هذه بناج ىلا دجويو
 اهقمع ةيافك مدع ببسب ةانقلا ىق هرورمب حومسملا سطاغلا»

 لبقتسملل سيل ةيملاعلا ةحاللا تاجايتحاب ءافولل ىفكي ال ثيح
 هضرفت امع دعيلا لك ةديعب ةانقلا لعجي امم رضاحلا تقولل لب
 نفسلا ربكا رورمو لايقتسال اهتيافك ةرورض نم مازتلالا دوقع
 .ةلومح

 ءاقولا ىف ريصقتلا امئاد ةممؤملا ةكرشلا عباط ناك دقو

 ةكرشلا تفلخت ىتلا ةيسيئرلا تامازتلالا نيب نم ناكف اهتامازتلاب
 : نايسيير نامازتلا اهب ءافولا نع

 لابقتسال حلاص ىلخاد ءانيم ىلا حاسمتلا ةريحب ليوحت : لوالا

 ٠ نفسلا ربكآ
 ةراجتلا تاجايتحا ةرياسمل ديعس روب ءانيم دادعا : ىناثلا

 ٠ ةيلاعلا

 حاسمتلا ةريحت اتم

 1465 ةنسس ىف رداصلا مازتلالا دقع نم ةسداسلا ةداملا ىضقت

 ىلخاد ءانيم ىلا حاسمتلا ةريحب لوحت » نأب ةكرشلا مزتلت نأب
 ٠ « ةلومح نفسلا ربكأ وسرل حلاص

 ىف ركفت مل اهناف مازتلالا اذه ىلع ةنس ةئام ىضم مغرو
 دادعا لامكتساب ةكرشلا موقت نأ عيتتسي ناك ام وهو هب ءافولا

 املئاد نوكت ثيحب سيوسلا ىلا ديعمس روب نم اهسفن ةانقلا
 ٠ نآلا ىتح ققحتي مل ام وهو ةلومح نفسلا ربكأ رورملل ةحلاص

 ةكرشلا تذخأ اهتامازتلاب ءاقولا ةموكحلا اهيلا تبلط امدنعو

 درجم الا اهب دصقي ال ةيهاو بابسأب ةعرذتم غوارتو لطامت
 - ريصقتلا ىف امئاد اهتنمس ىلع اهتامازتلاب ءافولا نم برهتلا
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 ديعس روب ,ائيم دادعا

 ةكرشلاو ةموكحلا نيب مربملا قافتالا نم ةرشاعلا ةداملا ىضقت

 , ةيرصملا ةموكحلا بلطل ةباجتسا هنأ ىلع :١90 ةنس رياريف ىف

 ديعسروب ءانيم عيسوتل ةمزاللا لامعالا تاقفن ةكرشلا لمحتت"

 ٠٠٠ ةيراجتلا ةكرحلا مدقت اهضرفي ىتلا تارورضلا عم ايشمت

 داعبو « ةراجتلا تاجايتحال ىفكت ةلاح ىف ءانيملا لعجت اهنكلو
 ٠تاجايتحالا كلت تمن املكءانيملا عيمسوت ىلع لمعت قافتالا عيقوت

 ةكرشلا تلمعأ ةموكحلا حاحلاو ةحيرصلا تامازتلالا هذه مغرو

 ىملامعلا ءاتيملا اذه دادعا ىف  ءانيملا ةرادا ىلع ةمئاقلا ىهو

 مغرف ٠ ةرباعلا ةراجتلا ةصاخ ةفصبو ةراجتلا تاجامتحا ةرياسمل

 وسرل ةقصرأ هب دجوت ال ةيراجتلا ةيحانلا نم.ءانيملا اذه ةيمهأ
 نع ءاملا طسو ىف متت غيرفتلاو نحشلا لامعأ تلاز الو نفسلا

 لمحي اهمةقيتع بيلاسال اقفو نفسلا راوج ىلا رطقت نيعاوم قيرط
 نم.اهل رظتني ناك امع ءانبملا فلخت ىلإ تدأ ةظهاب تاقفن ةراجتلا

 ءانيملا ديوزت مدع نع المضف زاتمملا اهفقوم مكحب راهدزاو مدقت

 ٠ نيزختلاو ظفحلاو غيرفتلاو نحشلا لامعال ةثيدحلا لئاسولاب

 ةمئاقلا تاكرشلا لامها نم ةموكحلا هتققحت نأ قيس امع الضف

 تبرق املك قفرملا ةياعر ىف نواهتلاو ةماعلا قفارملا لالغتسا ىلع

 بسأنملا تقولا ىف اهلخدت ىضتقي ىذلا رمالا ءاهتنالا ىلع هتدم

 ىلع هتراداب اهل حمست ال ةلاح ىق قفرملا مالتساب أجافت ال ىتح
 تادنتسمللا نم العف تيث دقو « هيلع نوكي نأ بجاولا ىوتسملا

 نيسحت- ىأب مايقلا مدع ىلع ةممصم تناك اهنأ ةكرشلاب ةصاخلا

 ىلا ىمرت تناك ىأ 1938 ةنس دعب ام ىلا هرثأ دتمي قفرملا ىف
 دونصقملا ضرغلاب مايقلا نع الطاع خيراتلا كلذ ىق قفرملا ميلسنت“

 3 م

 ةماعلا ةكرشلا ميمأت ىلع لمعلا ايجاو ناك , ةمدقتملا بابساللو
 امدي نم ماعلا ىموقلا ققرملا دادرتمساو ةيرحبلا سيوسلا ةانقل

 9 ؤا د



 هتنقولا راشخا درجم ودعي رمالا نكي ملو , ةرشابم ةرادا هترادإل

 ٠ ىداصتقالا ريرحتلا وحن ةمساحلا ةوطخلا .هذهل بسانملا
 هكنبه ميمأتب . نصاخلا نوناقلاب رارقلا عورشم .دعأ كلذلو

 ٠ ةليسولا كلت رايتخاو ةكرشلا

 ةخيملاعلا :ةكرشلا ميمأت ىلع رارقلا :اذه نم ىلوالا ةداملا تصنو

 ةراتدا ةلودلا ةقرعمب قفرملا اذه ةرادال ةليسوك سيوسلا ةانقل

 ءةيبنجالا لودلا نم ريثك رامضملا اذه ىف رصم قببس دقلو ةرشابم
 هتاكرشلا ضعب ميمأتتراتخاف ةدحتملا ةكلمملاو اسنرف صخالا ىعو

 ىتلا ةجربلا ةيمعالا نم غلبت ال دق ةماع ققارم ةرادا ىلع موقت ىتلا

 هلاحلا ةعيبطي كلذ عيتتسيو ٠ سيوسلا ةانقب رورملا قفرم اهغليي
 ةرادا لع ةمئاق تناك ىتلا ناجحللاو تائيهلا عيمج صاصتخا لاوز

 ةهتافرصت نع اهتيلوئسمب لخي ال كلذ نأ ىعيبظلا نمو ةكرشلا
 ىف ةحارص صنلا مت دقو ءاهصاصتخا لاوز ىلع ةقباسلا ةدملا ءانثأ

 ةردقم سيسأتلا صصح ةلمحو نيمهاسملا ضيوعت ىلع ةداملا هذه

 ىف نوناقلا اذهب لمعلا خيرات ىلع قباسلا لافقالا رعس بسحب
 ,ضيوعتلا ىلع نولصحي كلذبو ء سيرابب ةيلاملا قاروالا ةصروب
 9َدَه تضتقا ىتلا ةماعلا ةحلصملا نبب ةنزاوملا ققحتتو « لداعلا

 ةرظنو . نيمآتلا صبصحو مهسالا ةلمحل ةصاخلا ةحلصملاو ميمأتلا

 رييكلا ددعلا دوجوو رصه جراخ ةكرشلا لاومأ نم ريثك دوجول

 ةذه عقد متد نأ ىلع صنلا مت دقف , جراخلا ىف نيمهاسملا نم اضيأ

 ةكرشلا تائشنمو لاومأ عيمجل ةلودلا مالتسا مامتا دعب يضيوعتلا
 ٠ ةنممؤملاو

 ةتيع ىلا قفرملا ةراداب دهعي نأ نع ةيناثلا ةداملا ىف صنو

 ةمزاللا تاطلسلا عيمجب ةدوزم ةيرابتعالا ةيصخشلا اهل ةلقتسم

 ىذلا ماهلا ضرغلا قيقحتب هجو لمكأ ىلع مايقلا نم نكمتت ىتح
 هثدحأ لامعتسا نم نكمتلل ةلماكلا ةنورملاو قفرملا اذه هب موقي

 نم زدق مظعأت ماعلا قفرملا اذه ةمدخ ىف بيلاسالاو لئاسولا
 ٠ ةراجتلا ةرازوب ةقحلم اهرايتعاب ةئيهلا هذه لمعت نأ ىلع ءةيافكلا

 ب كالا



 مر يغأ نغاأوأ اهئانضعأ نيب نم تفلؤت :نآ ةتيلا' هانهل زيجأ :دقلو '
 نأ فورعلا نمو -تاشاردلاو ثتوخحبلا ىف اهع ةناغتتمالل*ةينف .اناجلا
 ةيلويلا.ةحالملا نوئسشي نيمئاقلاب لاصتالا نع رخأتت نل_ةتئيهلا هذبحا

 ىلا: .مهضعب- مضو مهيازب- شاتئتسالل سيوسلا ةانقب نيعفتنملاو
 نسحأ ىلع هضرغ قفرملا .اذه ىدؤي. ىتح ةينفلا ناجللا هذه ةيوضع
 < هةجو

 ةفمَمؤللا ةكرشلا لاوتنمأ دمعجت نأ قع ةثلاثلا ةداملا ئنف ضو
 كلت ىف فرصتلا نظحو جراخلا ئفو رضم ةيروهّتج ىف اهقوقحو
 تقتنا ”ئتلا عاضوالل“ةجتيتن ةروكذللا ةئيهلا نما ٌرارقب الا -لاومالا
 6 ةكرشلا هده اهيلا:

 ةكرشلا ,ىفظوم. عيمجي. ةئيهلا طافتحا لع  نونإقلا_يصتر 0

 « هيلع نيمئاقلا. عضولاب نييلاحلا اهلامعو- .اهيمدختسمو ةبمؤللا

 وأ لمعلا كرت . رظحو مهلامعأ ءادأ يف رارمتسالا مهيلع ضرفو

 هلا باببسمالا نم بيس يال وأ هوجولا نم هجو ىأب هنع . ىختلا

 ماظتب قفرلاا لامعأ ريست ىتح اهيلا راشملا ةئيهلا نم نذاج'

 , * ةحالملا تاجاح عابشا لفكي ىذلا وحنلا ىلع دارطاو.

 ةثلاثلا ةداللا ماكحال ةفلاخم بكن ري نم- ةنقاغعم ىلع اآضيأ صئنو

 ٠ ةقلاخملا .-عوضوم لالا ةميق لاثمأ ةثالث ىراوت: :ةمارغبو نجسلاه .

 نع الَضف ةعبارلا ةداملا ماكحأ ةفلاخم ةبقاعم ىلع انه صن امك

 شاعلل وأ .ةأفاكملا ىف قح ىأ نم فلاخكا نامرحب نحسلا ةبوقع

 ٠ ضيوعتلا وأ
 لامج ه» سيئرلا اهتلعأ ىتلا ةمزاحلا . ةمشاحلا/ .ةوطخلا ور.
 رامعتسممالا روص نم ةعشب ةروص ىلع اضقلا منا 3 رصانلا دي

 اذه ةرادا يف: لماكلا .اهتاطلس رصف ٍتدرتساو| لالغتسالاو

 ٠ ىويحلا قفرللا



 َهَسلد ادي ملا تايزنا

 مائلاعب
 نود دوم سوال





 نييعت سيوسلا ةانقل ةيرصملا ةيرادالا ةئيهلا تعاطتسا دقل
 نيذلا نيثالثلا نيدشرملا ىلا ةفاضالاب اديدج ايرصم ادشرم ٠٠

 ابيَرق نيعت نأ رظتني امك نيعوبسأ ىلاوح ذنم لمعلا اوملست
 تايلطب اومدقت- ةفلتخم تايسنج نم بناجالا نيدبشرملا نم ةرشع
 * ةانقلاب لمعلل

 تايلط جراخلا ىف ةيرصملا تارافسلاو ةئيهلا ىقلتت لازن الو
 دادزي تابلطلا هذهو «2 ةاتقلاب نغسلا داشرا ىف لمعلل ةديدج

 < ةقئاف ةياتعي ثحبتل اهناو موي دعب اموي اهددع
 داريا ققنتسس رصم نأ نم برغلا هيعدي ام حيحصي سيلو

 « ةانقلا ىلع ةانقلا نم قفنتس اننا لب اهتاعورشم ذديقنت ىف ةانقلا

 امهانددعأ ىتلا ةديدحلا تاعورشملاو هل كلمو بعشلا ةانق اهنال

 دسلا عورشم امأ  ذيفنتلا ىلا اهقنبرط ىف اهقيمعتو ةانقلا عيسوتل
 ابنت اق «٠ بعشلا حلاصل ةينتارمع تاعورشم نم هريغو ىلاعلا

 ىف اهقفنتو ةممؤملا ةكرشلا اهرذيت تناك ىتلا لاومالاب اهلومنس

 ٠ ةعورشم ريغ هوجو

 نيفظوملا وأ نيدشرملا بحسي ددهت ةيبرغلا لودلا تذدخاآ دقلو

 عميمج ةهجاومل نودعتسم انتتكلو ةانقلاب نولمعي نيذلا بناجالا
 ٠ ميمأتلا موي فنم هليصافتب مت دق دادعتسالا اذهو تالامتحالا

 ىرادالا لمعلا : ىعم عورف ةثالث ىلا بعشت ةانقلا ىف لمعلا نأ ىلع

 رصمو“ نيدشرملا لمع اهيف ام ممأو ٠ ةحالماو شرولا نوئشو
 بصاتم لغشبي قلعتي اميف ريفولا ددعلا ءافكالا نييرصللا نم اهيدل

 ءاوسم ةلود ىأ نم طغض تحت وأ اراتخم لمعلا نع ىختي نم

 ٠ ىرخالا ةينفلا لامعالاو شرولا نوثئش وأ ةيرادالا ةيحاتلا ىق

 ةربخو ةيارد ىلا نوجاتحي نيذلا نيدشرملاب صتخي اميف امأ
 نيدشرملا نيب نم زجعلا اذه دسن نأ انكشوأ دقف ةصاخ
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 نيرمتلا ةدم نوضمب مهو انعم لمعلا ىلا اوعراس َنيذلا نيبرصملا

 ء ةزاتمم ةءافكيو لمعلا مهملست لبق اقاث اناحتما نوزاتجيو

 نمو .نيبرصملا نم ىمادقلا مهتالمز عم رضاحلا تقولا ىف نولمعيو

 هتتص تغلب دقو ةيلاع ةيونعم حورت ةقيدصلا لودلا اياعر

 «ةصاخ نيينانويلا نيدشرملا ىدلو بناجالا نيب امدشأ ةسامحلا

 , ةعرسو ءودهو ماظتناب اهميمأت ذنم ةانقلا ىف ةحتالملا نريستو

 ىدر ناك دقو *يبابسالا نم بمس ىال هدحاو ةظحل لطعتت نلو

 نع ةلئسأ ىلا نوهجوي نيذلا بناجالا نييفحصلا ىلع امئاد

 مكسفنأب اومكحأو اودهاشو اويعذا : ومهه ةانقلا ىف ةحالملا ريص
 ش ٠. كانه ةحالملا ريمس ىلع

 نم نوفيلتلاب ةانقلا ىف لمعلا ريدت تناك ةميدقلا ةكرشلاو
 نحن امأ نيفظوملا نم مخض ددع ىلا جاتحت تناك كلذلو سيراب
 ت1 ىلاوح انددعق اهسفن ةانقلا ضرأ نم لمعلا ىلع فرشن نيذلا

 مهتاتق ةانقلا نال ةسامحب لمعلا ىلع نولبقي انه نيفظوملا لكو
 لسع فرخ ىرصم نيب ريبك قرفو ٠ مهدالب ةيضق ةيضقلاو
 + سيراب نم .نوفيلتلاب د هريدي ىبنجأ نيب دو هدالب ضرأ نم لمعلا

 ص 5 ١-



 َهاَملا هلم
 َتةيْاَملاةَيِهانلا نم

 شيفر ص رحساليسأروسكلل





 سيوسلا ةانق ةكرشل ىنوناقلا زكرما : الوأ

 ةكرش اهنا ىق سيوسلا ةأنق ةكرشل ىنوناقلا زكرملا صخلتي

 اهناو + ةميمص ةيرصم ةقالع ةيرصملا ةموكحلاب اهتقالعو صاخلا

 ىتالا وحنلا ىلع ء ةمهاسم ةيرصم ةكرش

  5١ماع ققرم لالغتسا ىلع موقت ةكرشلا :

 قلعتي اميق ةيريدقت ةطلسي عتمتت تاموكحلا نأ هب ملسملا نم

 نا اهل ماعلا قفرملا ةلودلا 3 اذاو , ةماعلا قفارملا ءاشناي

 نمو 2 ىرادالا نوناقلا ىق ةقورعملا قرطلا ىدحا هترادا ىف عبتت

 دحآ ىلا ةلودلا دهعت اهبو « ( زايتمالا ) مازتلالا ةقيرط قرطلا هده

 لامع قيرط نع ىداصتقا ماع ققرم ةراداب تاكرشلا وأ دارفالا

 اموسر هيضاقت لياقم ىف هتيلوئسم ىلعو مزتلملا اهمدقي لاومأو
 ٠ ماعلا ىفرملا اذهب نيعفتنملا نم

 ؟ ماعلا ققرملاب نذا دوصقملا وه أمق

 ةركفلا ريغتل ارظن ةماعلا قفارملا فيرعت ىف ءاهقفلا فلتخا

 ىف فالتخالا رمأ نم نكي امهمو « ماعلا ققرملا اهيلع موقي ىتلا

 ريمي ماعلا قفرملا نأ تباثلا نم هناق ء ماعلا قفرملا فيرعت

 : نيتصيصخمب

 ه١١



 ١ اهدس دارملا ةجاحلل ةماعلا ةفصلا ٠

 عابقا هل حيتي « ماعلا نوناقلا نم ماظنل قفزملا عوضخ هاك

 ريس نامضل ٠ ةماعلا ةطلسلا اهعبتت ىتلا لئاسولاو بيلاسالا

 ٠ دارطضاو ماظتناب ققرملا

 مايق نع ةيرادالا ةهجلل ةينمضلا وأ ةحيرصلا ةينلا فيشكتو
 ٠ ىتوناقلا ماظنلا اذه
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 قئاثولا ىلا عوجرلا نم ب حضتي ءىدايملا هذه قيبطتبو
 ةقارشلا ىلا دهع ىذلا عورشملا نأ - سيوسلا ةانق ةكرشب. ةضاخلا

 : :نآ كسيح ماغلا قفرملا رصاتع هل رفاوتت , هلالغتساو هثاشنام.

 ةحالملا ١» ىعو , اهلسم دارملا ةجاحلل ةماعلا ةقصلا ل
 ةحالملا ١ ىع ىرخأ ةماع تاجاح اهب تقحلأ دقو « ةيرحبلا

 صوصتلا ىف وديت « ةرانالا » و « برشلاو ىرلا » و « ةيرهنلا

 : ةينآلا

 ةنس ريمقون ٠١ جخرؤملا لوالا زايتمالا ناهرق هنمضن اه

 زري قمشل ٠٠ سيسلد سسؤي » ىلوالا ةداملا .صنب « ١865

 « ٠٠٠ ىريكلا ةحالملل حلاص قيرط لالغتساو سيوسلا

 مزلي ام عيمجي موقت نأ ٠6 ةكرشلا لع م للوالا ةداملا صني

 : ,اضشنال

 ١ ىربكلا ةيرحبلا ةحالملل ةحلاص ةانق +٠٠

 ةبرهنكا ةحالملل ةحلاص ىرلل ةانق  "؟

 :« ٠٠٠ برشلاو ىرلل نيعرف  ؟
 14535 ةنمس رياريف نم ؟"؟ ىف ةرداصلا ةيقافتالا هتنمضن اه

 ٠ 9 ةداملا صنم

 ههرص دلل -



 ةانقلا ضرعب زوزلملا قحب ةيرصملا ةموكحلا عفتنت -٠* و

 وأ اهتالصاوم ٍنمضتل ايرورض رورملا اذه ىرت 0 ةيرحبلا

 ش ا ا رع

 ةصاخ صوصن نه , ةكرشلا عم ةمربملا ةيقافتالا ىلع ةقفاوملاب

 : ىممو اهعابشاب ةكرشلا ىلا دهع ىتلا ىرخالا ةماعلا تاجاحلاب

 ةفصرالاو عراوشلا سنكو شرو ةنايص : ةيليعامسالا ىف

 ةنايصو تانابجلا ةسارحو ةنايصمي كلذدكو 0 تاعورزملاو

 * ىراجملا

 « ٠ تاعورزملاو عراوشلا سنكو شرو ةنايص : قيفوت روي ىف

 ةئمس سطسغأ ١١ ىف رداصلا ٠٠ مكر نوناقلا هنمضت ام

 ىتلا ١5 ةداملا صني « ةكرشلا عم مربملا قافتالا ىلع ةقفاوملاب

 ةفاك ىف ةكرشلا لحم ةيليعامسالا ىدلب سلجم لحي » نأب ىضقت
 ةكرشلا تناك ىتلا ةيدلبلا قفارملاب ةقلعتملا تامازتلالاو ءابع”الا

 ٠ « ةتيدللا هذه ىف اهالوتنت

 ةعرت ةموك حلل ةكرشلا ملست » نأب ىضقت ىتلا /١1 ةداملاو

 كيعسرزوت ةنيدم مامات دمتل ةكرشلا اهت 0 ىتلا ةولحلا هامل

 « ٠٠٠ قةانقلا تائشنمو ةرطنقلاو

 الضف  ءاشناب تمزتلا دق ةكرشلا نا ناديفت ناتداملا ناتاهو

 000 م

 نوناقلا نم ماظنل هتعضخأ دق ماعلا قفرملا ةئشنم ةلودلا نا ظحلت

 .ءادأ ىلع ةنيعي ام , ةماعلا ةطلسلا رهاظم نم هيلع تفضأو « ماعلا

 :.ودسو « هتلاسر

 الا-١  -



 ماسعلا قفرملا عاضخاو ةرادالا لامعأ ىف ةلودلا لخدت ( ١

 : ١8014 ةنس ربمفون © خرؤلا لوالا زاينمالا نامرف

 « ٠٠٠ ةموكحلا لبق نم امئاد ةكرشلا ريدم نيعي »  '؟ ةدام

 سيوسلا ةانقب رورملا موسر تافيرعت ىلع قافتالا متي » "  ةدام

 « ٠٠٠ رصم ويدخو ةكرشلا نيب اه

 زوحي نأ بجيو انيلع ةكرشلا ماظن صضرعي » ١١ ةدام

 ىف هيلع لخدي دق ليدعت ىأ امدقم انرارقا نم دب الو انتقفاوم

 « ٠٠٠ ليقتسملا

 : 1865 ةنس رياني © خرؤلا ىناثلا زايتمالا نامرف

 ةرادآ زكرم ىف صاخ بودنم بادتنا قحب ظفتحن » 9 ةدام

 ةموكحلا قوقح اهترادا ىدل لثميو هيترم اهنم ىضاقتي. ةكرشلا
 ْ « ٠٠٠ اهحلاصمو ةيرصملا

 « ٠ ٠ نيسسؤلما ءاضعالا ةمئاق انم دمتعت نأ بحب د١ 15159 ةدام

 سيسيل ىد ويسملا اتليكوو انقيدص سأري *ءما اود ؟٠ ةدام

 « ٠٠ تاونس رشعل كلذو اهل سسؤم لوأ هفصوب اهريديو ةكرشلا

 كلذ ريتعيو ٠*٠* ةسسؤملا ةكرشلا ماظن رقن ١»  ؟١ ةدام

 ةكرشلا دعن عورشلملا جاجتي اتمامتعال اراهظاو » 1: ةدام

 عسيمج ثحنو « اصلاخ اديضعت اهل ةيرصملا ةموكحلا ديضعتب

 اهدادمأ لع انحلاصم ماسقال نيعباتلا لامعلاو نيدروملاو نيفظوملا

 ائنيسدتهم عضنو * متانم ةصرف لك ىف اهكياهحو ةدعاسلاب

 ةراداب قلعتي اميق ةكرشلا فرصت تحت تحت كاب لجومو كب نانيل

 ىلع ىلعالا فارشالا امهل نوكيو 2 اهب رمأت ىتلا لامعالا رييسنو
 + « لامعالا ةرشابمب حئاوللا ذيفنت امهيلعو لامعلا
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 ةنس رياربف 7 .ىف ىلاعلا بابلا اهيلع قدص ىتلا ةيقافتالا
 8 انيلك

 ةكرشلا مدختست ادعاصف الا نمو © » ةريخآ ةرقق ١ ةدام

 « ٠٠ ماعلا نوناقلا طورشل اقنو عورشلا لامعال نيمزاللا لامعلا

 ماظنتل ةعضاخ اهتاقحلمو ةيرحيلا ةانقلا ىقيت 9 ةدام

 ىأ ىف اهرشابي املثم ةقلطم ةطلس اهيلع رشابيو ىرصملا سيلوبلا
 ماعلا نمآلاو ماظنلا ىلع ظفاحي ثيحب ةيرصملا ىضار'الا نم ناكم

 « ٠+٠ اهحئاولو دالبلا نيناوق ذيقنت لفكدو

 مامأ نيعفتنملا نيب ةاواسملا ةدعاق قيقحتل ةلودلا لخدت (ب

 « ةماعلا ققارملا ريسل ةطباضلا دعاوقلا نم يو ماعلا قئرملا

 : لوآلا زايتمالا نامرق

 توكتو موسرلا هده ةكرشلا لامع ىبجيو 20 ١» 5 ةدام

 هطارتشا اقلطم زوحي الو « لودلا عيمجل امئاد ةيواستم تافيرعتلا

 « ٠٠ اهاوس نود لودلا ىدحال صاخ زايتما

 : ىناثلا زايتمالا نامرف

 ىأب زايتمالا ةبيحاص ةيملاعلا ةكرشلل زوجي ال ١٠ » ٠٠ ةدام

 وأ دئاوف ةيأ درف وأ ةكرش وأ ةنيقس حنمت نأ لاوحألا نم لاح

 ىف دارفالا وأ تاكرشلا وأ نفسلا نم اهريغل حنمت ال تازايتما

 « + للوحالا سفن

 ىلع زييمت وأ ءانثتسا نود موسرلا لصحت ٠١٠ ما اال جدام

 « ٠-٠ ةلئامم طورشب  نفسلا عيمج

 « ةماعلا ةطلسلا رهاظم نم عورشملا ىلع ةلودلا هتفضأ اه

 : صوصن ةئنمضتت اميق

 تباع



 0 : لوأالا زايتمالا ناهزق::-:
 نودي حتمتو امدحو ةكرشلا ةقفن لع لامعألا ىرجت » #  ةدام

 « + دارقالل اعلغ تسيل ىتلا يضازآلا نم اهمزلب ام خيمج :لئاقم

 جرختستنأ ىف قحلا زايتمالا ةبحاص ةكرشلا حئتمتو ه9 ةذام

 ةمزاللا داؤملا عينج ةماعلا كالمالا ىق ةلخادلا رجاجيملاو مجتانللا ١ نمسا

 اهنا امك ء موسرلا نم اهئافعا: "عم اهل ةعباتلا ىنابملاو ةانقلا لامعال“

 امدروتست ىتلا داوملاو تالاالاب قلعتن اميف ,افعالا اذهب .عفتنت
 « ٠٠ اهزايتما لالغتسال جراخلا نمح

 : ىناثلا زايتمالا نامرق

 ةليط.زايتمالا ةبحاص ةكرشلا ةموكحلا حنمت ه 1١ ةدام
 ةلخادلا رحاحملاو مجاتللا نم :حرتتست نأ ىف قحلا زايتمالا ةدعمم

 ةنايسنصلاو ءانيلا لامعأل ةمزاللا داوملا عيمج ةماعلا كالمالا ىقع

 ىأ كلذ نع عقدت نأ نود اهل ةعباتلا ىنايملاو تائشنملاب ةقلعتللا»

 عيمج نم كلذ قوف ةكرشلا ىفعتو ٠ ضيوعت وأ ةبيرض وأ مسرب
 داوملاو تالالا ىلع اهريغو ةيلوخدلا موسرو ةيكرمجلا موسرلا'

 ةدم اهماسقأ ةحاحل اذس جراخلا نم ةكرشلا اهدروتسن ىتلا

 * ©64 لالغتسالا وأ ءاسضنالا»

 لمعف راكتحا هيحاصي قافتالا اذه نأ مدقت أم ىلا اتفضأ اذاف

 لوقلا ىلا كلذ ىدأ ف عورشلملا لالغتسا ىف سيوسلا ةانق ةكرشلا“

 ٠ ماع ققرم لالغتساو ءاشناب اهيلا دهع دق ةكرشلا نآج

 ىقبادقهف م ماع ىفرم هنأب عورشملا فييكت ىلا انيهتنا اذاو

 «سيوسسلا ةانق ةكرشو ةموكحلا نيب مربملا قافتالا فيكن نأ انيلع-

 ٠ ماع قفرم لالغتساب مازتلا دقع وه قافتالا اذه

 '؟لمع »د: وه ليكمسوم ذاتسالا هفرعب امك مازتلالا دقع نال. كلذ 1

 ماع قسقرم.لالغتساب موقي نأ هاضتقمب صخش دهعتي ىنوناق-

 تا تع



 لياقم » هوطاخمو هتاقفنب. لمحتي نأ .لع ةيرادالا ةهجلا يباسحل

 اياز وأ تاناعاو نوعفتنملا اهيدؤي. موسر نم هيلع لصحي ام

 2+ + :مارتلالا دعع ىف اهيلغ نعني ةيلاع

 : ةيناالا سمسس'الا ىلع مازتلالا: ةركف موقت مث نمو

 ةلاوماب و ماع يقرع ةراذاو يت رتب ةضاخ ةيظنم مرلت نا ت1

 * اهل نيعبات لامعو ةصاخ

 ةصاخلا قئاثولا ىف ةدع صوصن هتنمضت دق نكرلا اذهو

 : اهنم سيوسلا ةانق ةكرشي

 سيسأتب :ىضقتو « لوالا زايتمالا نامرق نم ىلوالا ةداملا صن

 ةنحخالملل حلاص قيرط لالغتساو سيوسلا خرب قشل ةكرش

 ا ٠ ىربكلا

 ىرحت م : نأب ىضقتو نامرفلا اذه نم ةعبارلا ةداملا صنو

 ٠ ١ « اهدحو ةكرشلا ةقفن ىلع لامعالا

 لع » : نأب ىضقتو ىناثلا زايتمالا نامرق نم ىلوالا ةداملا صنو

 مزلي ام عيمجب اهتيلوئسمو اهتقفن ىلع موقت نأ ٠٠٠٠ ةكرشلا
 ٠٠٠٠ « ٠ ءاتبلا لامعأو لاغشالا

 للاوت ١> : نأب ىضقتو 2 نامرفلا اذه نم ةعباسلا ةداملا صنو

 ةعباتلا ,ىناوملاو ةيرحيلا ةاتقلا ةنايصب اهتقفن ىلع مايقلا ةكرشلا
 01 ....اهل

 , هلالغتساب ةكرشلا ىلا دهع ىذلا عورشملل ةينوناقلا ةعيبطلا

 ٠ اماع اقخرم هرابتعاب

 هل هلالغتسا ناو عورشملا رطاخم لمحتب مزتلملا موقي نأ

 تصن اميف نكرلا اذه رفاوت ودبيو « ماع ىرادا صخش باسحلا

 ةموكحلا ىبجنت » : نأ نم لوالا زايتمالا نامرق نم ه ةداملا هيلع

 ب اا١١



 اهبناج نم نامض ىأ نود كلذو ٠-+** /:-16 ةكرشلا نم اياؤتمع

 * « اهتمهمب ةكرشلا مايقل وأ لامعالا ذيفنتلا

 امنا ةمزتلملا ةكرشلا بناج نم ماعلا قفرملا لالغتسا ناك امو

 تقول .ةداع حتمي مازتلالا ناف * في رصملا ةموكحلا باسحن هرشابخ

 ىلا هتامهمو هتالآو هداوم لكد ماعلا قفرملا دوعب ثيحب ٠ دونحم

 * ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب + مازتلالا ةحنام ةموكحلو

 ةدم ده : نأ ىلع لوالا زايتمالا نامرق نم ” ةداملا تصن كلذل .

 هيق حتتفت ىذلا خيراتلا نم ءىدتبت ةنس نوعستو عست زايتمالا

 2 « نيرحبلا ةاتخ

 لحت زايتمالا ءاهتنا دنع » : نأ ىلع نامرفلا اذه نم ٠١ ةدالاو

 لظفحت نود اهقوقح ةفاكب عفتنتو ةكرشلا لحم ةيرصملا ةموكحلا»

 * « ٠٠٠ اهل ةعباتلا تآشنملا عيمجو نيرحبلا ةاتق ىلع ىلوتسمتع

 * الثامم امكح ىناثلا زايتمالا نامرق نم ١5 ةدالا تدروأو

 نم اهيبحي ىتلا موسرلا قيرط نع مزتلملا ىزاجي نأ
 ركذ مازتلالا دقعب ةصاخلا صوصتلا تنمضت دقو , نيعفتتلا

 :”كلذ نم عافتنالا لباقم ةكرشلا اهيبجت ىتلا موصرلا»
 ىبجي ذ : لأب ىضفقت ىهو . لوالا زايتمالا نامرق نم 1 ةداملا

 املئاد ةيواستم تافيرعتلا نوكتو موسرلا هذه ةكرشلا لامع

 5 يلا لودلا عيمجل*

 اضيوعت » : هنأن' ىضقت ىهو « ىناثلا زايتمالا نامرق نم ١17 ةداملا

 نالا نم اهل صخرن لالغتسالاو ةنايصلاو ءانيلا تاقفن نع ةكرشللا

 نع ىعاقتوا ضرفتا نأ ىف. زاتفالاب اهم عجبت 27 ىتلا ةدملا ةليطو-

 ل ومسرلاو بحسلاو رطقلاو ل ةحالملل اموسر رورلل:

 ةانق ةكرش رش تحنم دق ةيرصلا ةموكحلا نأ مدقت ام' ىلغ بترتيو“ 35

 ناو « ماع قفرم لالغتساو ءايشناب « ازايتما م امازتلا سيوسلا»ب

 نا نع



 ىفضت امنا ء تاجاحلا عابنشإ ىف ةقيرطلا هذه ىلا اجلت ذا ةئودل#

 نأ اهيلع بجي لمعب مايقلا ىف اهنع ةباينلا ةفص اهعم دقاعتملا ىلع
 7 ٠ ادصآ هب موت

 رياتي ه ىف ىناثلا نامرقلا ردصأ امدنع رصم ىلاو نأ انيأر دقو

 ىرج ذا , هنم نيرشعلا ةداملا ىف ةفصلا هذه دكأ دق ١8657 ةنس

 ساري لاسمعأللا ذيقنتل مزاللا تقولا نع رظنلا ضغب » اهصن
 « 6-٠٠ اهريديو ةكرشلا سيسلد ناتيدرق ويسملا انليكوو اتقيدص

 اهتقالعو صاخلا نوناقلا ضاخشآ نم صخش ةكرشلا ©
 : :.ةميمص ةيرصم ةقالع ةيرصملا ةموكحلاب

 ةيرصملا ةموكحلا اهتحنتم دق سيوسلا ةانق ةكرش نأ انحضوأأ

 هذه تناك اذاو , ةيرصللا ةانقلاب .ةحالملا.-قفرع لالغتسا زايتمال

 نم صخ_ش كلذ عم اهناق . ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت ةكرشلا

 صوصنلاب ةيصخشلا هذه اهيلع تيفضأ ءصاخلا نوناقلا صاخشأل

 * اهنيوكتب تصخر ىتلال
 ةيصخشلا ماظن نأ ماعلا نوناقلا هقف ىف هب ملسملا نم نآل كلذ

 نأ ىتعمب + « صصختلا أديم م وه ماه أديم هدوسي ةيوئعلط

 قيقحتل كلذ نوكي امنا ء ام ةئيه ىلع اهئشنم اهعلخي ذا ةيصخشلا“

 ددحتي مث نمو 2 ةقيقحتل ةئيهلا هنع تصصخت دق نيعم ضرغ

 لمع لكو « هلجأ نم ماق ىذلا ضرغلاب صخشلا اذه طاشت

 ةرئاد ىف الخاد نوكي نأ بجي هب فرتعملا صخشلا هب موقي ينوناخ

 ٠ صيصختلا اذه

 ها « مازتلالل ةحئاملا صوصنلا ىلا عوجرلابو

 اهيلع :تفضأو سيوسلا ةانق ةكرش تأشنأ ىتلا ىه ةيرصلا

 ضرغي .ددحت دق دق ةيصخشلا هذه قلخ نأو 2 ةيونعللا ةسصخشلا

 عافتنالل ءىشنأ ء ةيرصملا ةلودلا قفارم نم قفرم لالغتسا وه نيعم

 ٠ ةيرصملا ىضارالا ىلع هج

1١ - 



 ةذم لالغتساو ءاشنا ىف :ةغص ىرخأ.ةموكي- .ةيال نكت ملف

 ةكرشلا نيبو اهتنيب :ةقالع مايقب ىعدت ثيحب ٠ .ىرصملا .قفزملا

 اهنوك نع  دارفأ نم اهنيوكت مكحب  جرخت ال ىتلا « ةمزتلللا
 س ةيرصملا ةموكحلا عم تطيبترا صاخلا نوناقلا تاثيعع نم ةئيم
 * مازتلا دقعب - ماعلا نوناقلا صاخشأ نم اصخش اهرانتعاو

 نكت مل ةيونعملا ةيصخشلا نأ دقعلا اذه صوبصت نم ودبيو
 ةطنغهل رفاوت اذا الا انوناق اهب فرتعيو ء. ةكرشلا هذهل تبئتل

 : ناطرش

 جتام 4 يبلطت ىذلا وحنلا ىلع اهنيوكت متي نأ : لوالا دي

 ةكرشلا نيم نيزك ىت َ وتلا نوما ةانتطالا قاطزف نم - ؟

 ٠ ةموكحلا ليق نم

 سيسلد ويسملا مزلت ىتلا « لوآالا اانتالا نامرف نم ١

 ءامسأ تدامتعا .مزلتست امك امدقم هرارقال ةكرشلا ماظن ضرعي

 ٠ نيسسؤلملا.
 زقلثمي نم بادتنا.قحب رقت ىتلإ + ىناكلا زايتمالا نامرف نم - 4

 ٠ ةكرشلا ةرادا زكرم ىدل ةيرصملا ةموكحلا

 ةسئاق دامتعا بجوت ىتلا ٠ يناثلا زايتمالا نامرف نم

 ٠ نيسسؤملا ءاضعالا

 .نوناقلا ماكحأل اققو ةكرشلا نيوكت متي نأ : ىناثلا طرشلا
 ةئشنمو مازتلالا ةحنام ىه ةيرصملا ةموكحلا نأ رابتعاب ٠ ىرصملا

 ٠ ةينوناقلا ةكرشلا ةيصخشل

 رقت » : نأب يناثلا زايتمالا نامرق نم ؟١ ةداملا تضق كلذل
 .سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا » مساب ةسسؤملا ةكرشلا ماظن

 .لكش ىف ةكرشلا سيسات ىف اصيخرت رازقالا كلذ ربتعيو «ةيرحبلا
 ٠' « ممجأ اهلام سأرب هيف بتتكي ىذلا مويلا نم ءادتبا تاكرشلا

 1١س



 : صنلا ادهن قلع بقرتيوم

 ةقيثو ىف اهيلع ضوصنملا ظؤرشلا تقوتشا دق ةكرشلا نأ - 5

 نيوكتل دهمم ماظنلا زارقا نأ"ىف احيرصٍضنلا ءاجن كلذل « مازتلال»

 ٠ ةكّبشلا»
 قفو نؤكتت نأ ةينوناقلا ةيحانلا نم ةكرشلا مايقل بجي ةنا؟

 ةمهابسملا تاكرشلا نيوكت اهل عضخي ىتلا ةيرصملا ةينوناقلا ماكحالا»

 + ةيرصلال#
 طئازشلا اهل ترفاوت اهدنغ ةكرشلا نأ نذا ىعيبطلا نم ناكف

 اهل ةئسشنملا ةيرصملا ةموكحلا اهل تفرتعا دق ء ركذلا ةفنآ ةينوناقلا»

 دالبلا نيتاوقل عضخت ةيرصم ةكرش اهفصوب « ةيونعملا ةيصخشلاب
 ةنس رياربق ؟؟ ىف رداصلا قافتالا نم 1١ .ةدالا صئب « اهقرغوع

 20 * قلاعلا نايلا نم هيلع قدص ىذلا 85

 ةكرشلا مايقل ةيريضحتلا لامعالا نأ مدقت | ام ىلا اتقضأ اذاف
 ادرف هرابتعاب نسنستنسل3َ ويسملا 0 ناقرط اهب درقلا اينوكو

 « تقولا كلذ ىف ةيرصملا ةموكحلا لثمهو ةلود ةبآل الثمم ال اصاخ

 ةقالعلا نأ هلك كلذ دكآ , ىرصم قفرم لالغتسا.هلحم قاقتالا نأوت

 ةيرصملا ةموكحلا نيبو ةيضقنملا ةكرشلا نيب موقت ىتلا ةينوناقلا
 ٠ ١ ىبلجأ رصنع ىأ ىلع ةلمتشم زيغ ةميمص ةيرصم ةقالع ىهح

 ةبرصم ةمهاسم ةكرش : | سيوسلا ةانق ةكرش -

 عتخت سيوسلا ةانق ةكرش نا ةقباسلا ةطقتلا ىف انحضوأ

 ةداراب هلظ ىف تنوكت ىذلا ىرصملا نوناقلل ىنوناقلا اهدوجو ىخخن

 زايتمالا نامرق نم ؟١ ةداملا نأو , ةيرصملا: ةيعربشلا ةطلسلا لثمع
 ىف اهسيسأتب تصخر دق ١865 ةنس رياني مه. ىف .رداصلا ىناثلا»

 ٠2 ليق نم هنع هونملا اهماظن رارقا دعب تاكرشلا لكش

 " ةديحولا ةينتحلا ةيسنجلا ى « ةيرصملا ةيسنجتلا »تناك كلذل“ :
 لصألا اذذم ناك اذاو , اهنيوكت مامت دنع ةكرشلا هذه قحلت ىتلا»

 بكام



 مدكؤي نأ مازتلالا حنام . دارأ دقف , نوناقلا تايهيدب نم ررقثل :

 ةنس رياربق 512 ةيقافتا نم 12 ةداملا مكح هتمض حيرص ىصفضم

 هبايلا نم اهيلع قدصلا ةيئاهنلا طورشلا ددحت ىتلا) 1
 سيوسلا ةأنقل ةيملاعلا ةكرشلا نأ امب » : هنأ ىلع صنق + ( لاعلف

 2٠٠٠ ٠ اهقرعو دالبلا نيناوقل عضخت اهناف ةيرصم ةكرش ةيرحبلا
 هكرأ « نيتيسانم ىف ةكرشلا هذع ةيسنج تريثأ دق كلذ عمو

 فيدحت زاجيا ىف ةينوناقلا ةيحانلا نم جلاعأ نأ امهل ضرعتلا لبق

 : ىتالا وحتلا ىلع ىرابتعالا صخشلا ةيسنج

 : ىرابتعالا صخشلا ةيسنج ديدحت

 نصخشلا نيب ةطبارلا سيسأت ىف هقفلا لاجر ءارآ تددعت

 ةيسنجك «ىصخش رايعم» ىلع ضعبلا اهسسأف , ةلودلاو ىرايتعالا

 رخآلا ضعبلا اهسسأو , ىرابتعالا صخشلا نونوكي نيذلا دارفالا
 * قرايتعالا صخشلا سيسأآت لحمك « ىعوضوم رايعم » لع

 ةيستحجي ىرابتعالا سصخشلا عتمتي يع م نأب ىضقي لوالا ىأرلاق

 ةعومجم الا ؤع ام ىرابتعالا 0 نال . هنونوكي نيذلا دارفالا

 هنوكت نلف ٠ ةكرتشم عقانمو ةلدابتم تامازتلا مهطبرت دارفالا نم

 ٠ دارفالا ءالؤه ةيسنج ريغ ةيسنج هل

 ىف ةيساسمالا ةركفلا عم هضقانت هيبعي ىأرلا اذه نا ريغ

 هارقالا نع لقتسم هل ىتاذ نايك رفاوت ىهو ء ىرايتعالا صخشلا

 « باعصلا نم اريثك ريثي هقيبطت نأ نع الضف « هنونوكي نيذلا
 صخ__بشلا نونوكي نيذلا ءاضعالا ةيسنج فالتخا دنع ةصاخو

 رفاوتت مل اذاو ؟ ءاضعالا ةيبلاغ ةيسنجب ذدخْوِي له ٠ ىرابتعالا

 هتقو ءاضعالا ةيسنحب دتعب لخو ؟ لحلا نوكي اذامف ةيبلغالا هذه

 ةملك صخشلا !ذهه ةيسنج رث دق مأ ىرايتعالا صخشلا نيوكت

 هاقفلا دنع ىأرلا اذه جري مل كلذ لكل ؟ ءاضعالا ةيسنج تريغت

 ٠ ءاضقفاو

 -1آا١ -



 ىرابتعا .صخش ىهو سيوسلا ةاتق ةكرش. نأ ايضرتفإ ولف: 7

 اذه "هيلا. ىهتتا الل اقيط هناف « .ةيسنجلا ىددعتم دارفآ .نم نوكنت

 تناك اذإو : نيمعاسللا دارفالا ةيسنجت ةدادتعالل لاحم ال ىأرلا

 وأ كي مده ىف اضيأ تيما دق 1 هينا ا يا

 نع القتسف راع امصخنش اعراب ةع 0
 دق نوكت ىتلا ةيبنجالا ةموكحلا ناو ةصاخ ء هل نينوكللا دارقفالا

 فقرصتلا اذه اهنع ردص دق نوكت ال امنا نيوكتلا ىف تمعاس

 درجتت ةرادالا لامعأ نم المع هرابتعاب لب ةماع ةطلس » اهقصوي

 رئتاس عم ةاواسملا مدق ىلع فقتل ةماعلا اهتطلس نم ةراتخم هيف
 ىرادالا نوناقلا ءاهقق هومسأ اميق لخدي لمعلا ًاذهو ء دارفالا

 0 ٠ صاخلا نوناقلا ماكحال حضخن ىتلا » "ةيداعلا كدرفللاب 0

 ىلع ىرابتعالا صخشلا ةيستح ىئيي هتاف 0  ىناثلا ىأرلا امآأ

 : ءاوآ ةنالب هتع.عرقت « ىعوضوم رابع

 ل يراسل ضمنا ةقلا تعب قووكللا# قم كنا '

 «يشنملا دقعلا اهب مربأ ىتلا ةلودلا ىأ « اهيف نوكت ىتلا لولا

 ٠ ةيتوناقلا ةيصخشلاو ىنوناقلا دوجولا صخشلا

 ةدعاقلا ذا , ةيكيرمأ ولجنالا دالبلا ىف ىأرلا اذه جار دقو

 نوكت ىتلا ةلودلا ةيسنج ذخأي ىرابتعالا صخشلا نأ اهيف ةملسملا

 ٠ اهنوناقل اقفو ةينوناقلا ةيصخشلاب عتمتو اهب

 قفو تثشنأ دق سيوسلا ةانق ةكرش نأ انحضوأ نأ قيس دقو

 ماكحأ لظ ىفو 0 زايتمالا تانامرق اهتتمضت ىتلا صوصتلا

 ةداملا صني ةيرصملا نيناوقلا مكحل عضخت اهنأو ء ىرصملا نوناقلا

 « ةيرصم ةكرش ه» هذه ةلاحلاو اهلعجب امد 1١435 ةيقافتا نم 73

 ٠ ةيكيرمأولجنالا داليلا ىف هب ذوخأملا رايعملل قيبطتلاب

 هس ١١97



 ةيسنج ىرائتعالا ضختششل علا ذحآي ثيحب : لالغتم مالا قكرم ب بأ 1

 فرصي كلذو هةطاشت زكرم :أ لالغتسالا زكرم اهب ىتلا ةلودلا»

 | * هنيوكت لحم نغ رظنلا

 هيقعمجت ىذلا. ناكملا وه . لالغتبمالا دكر نأ ىأرلا اذه ىنيهو

 ءانبل حلصتي تباث رصنع وهو ءةتطوم اضيأ وهو « صخشلا ناس
 ةوأاشنأ ٍنيذلا دارفالا ةدارا قالظا نم ةاحتمب هيلع ةيسنجلا

 نوناقلا ىلع لداحتلا مهتلواحمو ىرابتعالا رصخبلا

 ةيسنجلاب ةمزتلملا ةكرشلا ةيسنج نيعتت اًضيأ رايعملا اذهل اقبطو :

 مايلاو ةيرصملا ىضارالا ىف عمقي اهلالغتسا نكره نال ةيرصلا

 ءايملا نيب لصوي ىئام رمم ىه سيوسلا ةانق نأ رابتعاي « ةيميلقالا
 ٠ طسوتملا ضيبالا رحبلاو رمحالا رحبلا امع نيرحبل ةيميلقالا

 ىرايتعالا صخشلا ذخآي ثيحب «ء ىسيئرلا ةرادالا زكارم هج

 ةريعلا نأ ىلع + ىسيئرلا هترادا زكرم اهب ىتلا ةلودلا ةيسنج

 هماظن ىف هيلع قفتم ؤه امب تسيل زكرملا اذه ديدحت ىت
 ريتعي ىكل بجيف « لانحلا ةقيقحب ةربعلا لي ٠ ىساسالا
 ازلكرم » نوكي نأ ىرايتعالا صخشلل ايسيئر اًركرم ناكل

 * ىضارتفا زكرم درجم سيلو ايلعق ازكرم ىأ ٠ هل « ايقيقح

 ددحتي ىتلا رصاغعلا ناييب نايسنرفلا هقفلاو ءاضقلا لفكت دقو

 عاسمتجا ىممو « ىلعفلا ىأ » ىقيقحلا ىسيئرلا ةرادالا زكرم اهي
 دعب الق ةرادالا بتاكمو ةرادالا سلجم عامتجاو ةيمومعلا ةيعمجلا

 بناحب ةرادالا بتاكم هب دجوت تناك اذا الا ايسيئر ازكرم ناكلذ.

 ٠ ةرادالا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا تاعامتجا

 ناكملا د هنأب ناكملا اذه ىنعم ةقيقح نع ىسنرفلا ءاضقلا ريع دقو

 ةينوناقلا هتايحو ىرابتعالا صخشلا طاشن4+ يف زكرتي ىذلا

 -١8ا١ا-



 حلاببصم .هيف:عمجتت. ىذلا .ناكملا. وه :وأ , .ةيسيئزلا .هلامعأو
 « صخشلا

 ةانق ةكرش طاشن اهيف زكرتي ,ةيرصملا ىضارالا -نأ ىف لادج الو ..

 نم ةمقرلا ىم اضيأأ اهناو ء ةيسيئرلا. اهلامعأو اهتامحو. . سي وبببلا

 ٠ .اهحلابصم اهيف عمجتت_ يتلا ملاعلا
 ةقيرطي ”تزاجأ دق مازتلالا ةحنام- ةيرضملا ةطلسلا تناك اذاو

 مل كلذ ناف , ةيرصملا دالبلا جراخ ةكرشلا ةرادا زكرم مايق ةينمض
 فالتخا ىلع نيمهاسملاو ةرادالا_سلجم تاعامتجال اريسيت الا نكي

 « ةيرصلا ىضارالا ىف ىلعفلا زكرملا نوكي نأ طرشب 2 مهتايسنج

 نسح نامضل ةمزاللا تاطلسلا ةقاكب دوزي ىلعأ ليكو ىق الثمم

 0" ةيرصلا ةموكحلاب ةكرشلا تاقالعو لمعلا ريس

 زايتمالا نامرف نم ةعساتلا ةداملا صن هب ىرجي ام ناف مث قع

 : نأ نم 1١4865 ةنس رياتي ه ىق رداصلا يباتلا

 نيعت نأ ىرصملا رطقلا جراخ اهترادا زكرم ناك اذا ةكرشلا لع »

 ةمزإللا تاطلسلا ةفاكب ادوزم ةيردتكسالا ةتيدمب اهلثمي ىلعأ اليكو

 ٠ « انتموكحي ةكرشلا تاقالعو لمعلا ريس نسح نامضل

 نوكي ذا سيوسلا ةانق ةكرشل ىلعفلا زكرملا نع فشكي امنا

 نم  صنلا اذم ققو  ةيردنكسالاب ةتيدم ىف ىلعالا لثملل
 م ةكرشلا طاشن ددصب هتافرصتو هلامعأ ىلع ىفضي ام تاطلسلا

 ىلسع ريغلا نم همم لماعتي نلبو ةكرشلل ةمزلملا ةينوناقلا ةفصلا
 ٠ ساسالا اذه

 طرا ناز ةنوتاق كافر ناعم نط املك ىف وخو
 ؟؟ ةيقافتا نم ١1 ةداملا مكحب ىرصملا نوناقلا ماكحال عضخي امنا

 «, اهيلا ةراشالا تقيس ىتلا 14835 ةتمس رياربخ

 ةيسنج ددحتت « ءاضقلاو هقفلا هيلع ىرجي امل اقيبطت ء مث.نمو

 نم حيرصلا صنلا ةتمضت ام ناو ةيرصلل ةيسنحلاب ةكرشلا

 59و



 3 3 اهاتضرع ىتلا ةفلتخملا ءارالا عم قياطتي كلدك اهرايتع)

 ٠ ىرايتعالا صخشلا ةيسنج نييعت

 ةكرش اهرايتعاب سيوسلا ةانق ةكرش ةيسنج تناك نئلو
 ءانيأر امكن راقملا نوناقلا هقف عم ةقفتمو صوصنلا ىف ةتباث ةيرصع

 الامكتسا ىرأ 2 نيتيسانه ىف ةيسنجلا هذه كلذ عم تريثاآ دقف

 : ىلاتلا هحولا ىلع . امهل ضرعتأ نأ ةطقتلا هذهل

 9 لوالا ةيسانلا

 ويام ؟ ىق 505 مقر نوناقب موسرملا ةيرصملا ةموكحلا تردضأ

 : نأ ىلع ىلوالا هتدام تصنو 2 193560 ةنس

 ءافولاب مازتلالا نوكي ىتلا دوقعلا ىف ايهذ عمفدلا طورش لطبت »

 وأ ةيرصملا تاهينجلاب تموق دق نوكت ىتلاو.ةيلود ةغبص اذ اهيق
 الو ٠ رصم ىق انوناق الوادتم ناكو ىينجأ دقنب وأ ةينيلرتسالا

 تاقافتالاوأ تادهاعملا ىضتقمب ءافولاب مازتلالا ىلع مكحلا اذه ىرجي

 ٠ « نوقيلتلا وأ فارغلتلا وأ ديريلاب -ةصاخل)

 ضرغلا نأ نوناقب موسرملا اذهل ةيحاضيالا ةركذملا تراشآو

 نيح « طلتخملا ءاضقلا اهيلع ىرج ىتلا ةقرفتلا ىلع ءاضقلا وه هنم

 اهنئمضتي ال ء 19115 ةنس موسرم ناو رصم ىق اهل لحم ال نأ

 قاروال ىمازلالا رعسلا ضرفب ىضق دق ريخالا موسرملا اذع ناكو )

 ناك بهذلا طرش رابتعاو لهالا كنبلا اهريصي ىتلا تونكنيلا

 ىأ نودي ةمذلل ائريم توتكتيلاب ءافولا ريصي ثيحب . نكي مل
 ىرجام ىلاةيحاضيالاةركذملا .تدنتساو (٠ ةميقلاتنناك امهم ديدحنت

 تالماعلملا نيب مكحلا ىف زييمتلا مدع نم !رتلحنا ىق لمعلا هيلع

 ٠ ةيلاطيالا مكاحملا اضيأ هيلع ترج ام ىلاو ةيجحراخلاو ةيلخادلا

 لع اياضق تالث ىف نوناقب موسرملا اذه قيبطن' رمأ ضرع دقو -
 اهيقو ٠ سيؤسلا ةانق ةكرشل. ةيضق .اهنيب نم « ةطلتخملا مكاحلا
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 «سفدف + اضيأ بعذلاب مهل ءاقولاب ةكرشلا ىتئاد ضعي بلاط

 انه ةحصب +١95 ةنس رياريف 51 ىف تضق ةطلتخملا فانثتسالا

 .: ىلا ةمكحملا تدنتسا دقو , طرشلو

 «ةيبعذلا» ةلمعلا مهنه دوجوي رقي 1958 ةنمس موسرم ناسا

 « نوفيلتلاو فارغلتلاو ديريلا ةلاح يق ةلودلا تاعوقدمل ةبسنلاب

 ميرحت ىفو « عرشملا دصق ىرحتي عيرشتلا هقيبطت دنع ىضاقلاو

 منم وه ىداصتقا ضرغ ىلا ايانسا عرتشلا فدفي بهذلا طرش

 1 « ةينطولا ةلمعلا روهدت

 نيديدلا مزلي امنا بهتذلاب عقدلا نيتئادلا طارتشا نا ا "5

 نيح مهتامازتلا اوهجاويل ء ةروهدتم ريغ ةيبنجأ ةلمعب مهل ءاقولاب
 ٠ نيدلا لجأ لولح

 نوعفدي ةيبنجأ لود اياعر مه سيوسلا ةانق ةكرش المع نا

 ىلع ةكرشلا لصحت كلذل ةجيتنو ء ةيبهذلا ةلمعلاب رورملا عومسز

 ةكرشلا ىدؤت نأ بجي تاداريالا ذمه نمو + بهذلاب اهتاداربا

 ىلع رثؤي ال بعذلاب اهدادسو . دئاوقلا وأ مهسالا ةمدخل اهيلع ام

 + ةليئض ةيسنب الا

 * اهتامازتلا ىلا ةبستلاب الو ةكرشلا قوقح ىلا ةبسنلاب ال

 « ىراقعلا كنبلا ةيضق لاح عم ةنراقم مكحلا اذه ىرجأ امك

 سيوسلا ةاتق ةكرش امتيب ٠ ىلخاد هلحم كنيلا طاشن نأ ركذف

 اهتاو امك , لودلا عيمج ىلا ةيسنلاب ةيلاع ةفص اهل ةسسؤم

 ةهجاوم ىف جتحت نأ حصي الق « ىئاضقلا حالصالا ليق تنسسأت
 ىراقعلا كتيلا امنين ٠ طلتخملا ىراجتلا نوناقلا صوصنتب اهيتئاد

 ةمطلتخلا َنيناوقلا رودص دعب رصم ىف تنؤكت ةمعاسم ةكرش



 نوكت ىتلا.كنتيلا تاداريا نأ نع الضف نيناؤقلا- هذهب مكحتف

 ةكرشلا لضصحت استيب , ةيرصم ةلمعب اهيلع لصحي :همازتلا نامض
 ٠ بهذلا كنرفلا ةلمعب اهتاداربا :ىلع

 : قيبطتلا ىف أطخأ مكحلا اذهو

 بعدلا طرش لانطبا ىف حيرص :١980 ةئسس موسرم نال

 هب دضق هنأ ىف ةحيرص ةيحاضيالا هتركذم نا لب 0 ٠

 دونقاعلا نيب ةطلتخملا مكاحملا اهيلع ترج ىتلا ةقرفتلا ىلع ء ءاضقلا

 ضعب ءانثتسا قلع صن دق موسرملا ناك اذاو « ةيجراخلاو ةيلخادلا

 قيضأ ىق ءاتثتسالا رصقي نأ بجيف ديريلا وأ فارغلتلل تاعوقدلا

 ةطلن سس اهسقتل لوخت“ نأ ةطلتخملا مكاحملل .زوجي الو , دودحلا

 ىنوناقلا لمعلا صوصنت نم سضاو وه عرشملل دصق نع. ثحبلا

 ١ هةناذ

 قفتملا نمو ماعلا ماظنلاب قلعتي نوناقي موسرملا اذع ناو - ؟.
 تاعيرشتلا هذه لثم ةفلاخم زوجت ال هنا ماعلا نوناقلا هقف ىف هيلع

 ٠ةصاخلا مهتاقالع ميظنتو دارفالا ةدارال ةلمكملا تاعيرشتلا سكعي

 ةانق .ةكرشل ةبلاعلا ةفضلا ىلع ةمئاقلا ةجحلا نا #
 ءاهتراداي ةمئاقلا ةئمهلا نيبو اهتاذ ةمدخلا نيب طلخ اهيف ءسيوسلا

 ةئتمعضاخو ةيرصم ةكرشلا نوكت نأ نم عنمي ام كانه سيلق

 فنصو ىلع تلمتشا دق اهتيمست تناك ناو . ةيرصملا نيناوقلل

 ةيكيجلب ةكرش ىه ةيلودلا مونلا تابرع.ةكرش الثمف . ةيملاع
 قفارم ةرادا ىلوتت اهنا نم مغرلا ىلع « ةيكيحلبلا نيناوقلل ةعضاخ

 . سيوسلا ةاتق ةكرش طاشن ةغيص نم رهظأ ةيلود :ةفص ىذ ماع

 : ةيرصللا ىضارالا ىف عقاولا قروصحم ةكرشلا طاشن نا نع الضف

 ىف تلخدت ىتلا ةيناطيربلا ةموكحلا عاقد روحم نا .؟

 7 نا» * وه ةكرشلا .ىمهاسم دحا اهفصوي مضنم فرطك ةيضقلا

 ناو : صاخلا ىرسصملا نوناقلا مكحب ىونعم صخش ةكرشلا
 . « ةيرصللا نيناوقلا امتح اهيلع ىرسقو ةتحب ةيرصم اهتيسنج

 ا



 نيقباس نيمكح ىق اهيسفن ةطلتخملا فانثتسالا ةمكحم. نا لب

 ةينوي.4 ىف ردص لوالا مكحلا « ةيرصملا ةكرشلا ةيسنجب ترقا دق

 0. اننخ هنيدي .ةينؤنإ ١8 ىف ردص ىتاثلا مكحلاو هلك ةتس

 « ةيلاع م ل تا

 ٠ ةفلتخم ةفلتخم تاغلب اهعوكسص ريرحتو لالا

0# 

 افقوم ةيرصملا ةموكحلا ذختت نأ نم دب كانه نكي مل كلذل

 ىركسعلا ماا ندضأت 8 رطلخخملا ءاضقلا ططش ءازا ايباجيا

 ةكرشلا مازلا نال كلذ « رصم ف 3 بهذلا طرش ىغلا ىذلا 8
 ونال ةفلاخم لب ليطعت ةيف بهذلاب عقدلاب -ىضارالا كنبو
 -.. هانحضوأ نأ قيس ام ىلع «© ةرهاظ هيمارمو ةحضاو هدعاوق

 1551 ةنس ةمهاسملا تاكرشلا نوناق روذص : ةيناثلا ةيسانملا :

 1810 ةنسل 178 مقر نوزناقلاب ةيرصملا ةموكحلا تضرف
 نم ةنيعم ةيسن طارتشال ةيسنلاب ةمهاسملا تاكرشلا ىلع فقيلاكت
 ظارتشاو نييرصملا نم تاكرشلا ىفظوم نمو ةرادالا نسسلجم ءاضعا
 . تابترملا عومجم نم لامغلا روجال ةنيعم ةبسن

 اذه ماكحا قيبطت نم تالفإلا سيوسلا ةانق ةكرش تارفإ
 <« ةيسنجلا اضنا اهيف تراثا « ةركفم ىف اهتحضوا بابسال نوزاقلا
 ىف اهلمكاب ةكرشلا ججحل ضرعن نا 0 نسحب و

 خئتالا وحنلا ىلع « زاجيا

 اهدعا ىتلاو ةيرلصملا ةموكحلل ةمدقلا ةكرشلا ةركذم تنمضت
 فيتج ةعماجب ذاتسالاو ةكرشلا راشتسم لوع رزوس ذاتسالا

 : ىلب ام لتاشوينو

 تب ١5



 نم ةكرشلاب ةموكحلا طبرت ىتلا ةيدقعلا ةفصلا داقتسست ن١ 0
 سيلو ©« 19151 ةنسل /“ مقر نوناقو ميسارملاو تانامرقلا
 حم ىتلا قوقحلا دحاو بناج نمأ ضقنت نأ ةيرضصملا ةموكحلل

 --اهل ىنفلاو ىنوناقلاو ىداصتقالاو ىلاملا ءاتملان وكن ىتلاو ةكرشلف
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 ةبستكم قوقح « زايتما دقع لك نأش « ةكرشلل تاشن - ؟

 هذه نوك ةدعاقلا كلت ىف حدقي الو اهمارتحاب بلاطت نأ اهل قحم

 دوجو مدع ةركف ضحد رسيلا نم ذا «© ةماع ةعيبط تاذ قوقحلا

 زوجي ةلودلا نا كلذ ©« صاخلا نوناقلا جراخ ةبستكم قوقح
 ,ةيلودلا تادهاعملا ىف نأشلا ومع امك 2 ريغللا اقوقح حنمت نا اهل

 رابتما ولا لقعب اضيإ دارفألا ةهجاوم ق .طيعرت نا عتنب الف مت نمو

 ا يح انوعع يعن ةنيعما عدلا

 تاك ةكرشلا ةهجاوم ىف تطبترا دق ةيرصملا ةموكحلاو ::
 نامضو © ةاثعلا لالغتساو ءانب راكتحا اهصخا « ماع عياط تاذ

 نيناوقلل نيمهاسبملا تاقالع ىفو ىلخادلا اهميظنت ىف ةعضاخ لظن نا
 ىلا ةيرصملا ةموكحلا نم تردص دق ةلاحالا تماد ام ©« ةيسنرفلا

 نم اهيلخت نمضتو ةموكحلا ديقت طورشلا هذهو . نيتاوقلا هذه

 دودحلا يف اليقتنسو « ةيلاحلا اهتيناوقل ةكرشلا عاضخا نع اهيناح
 دقاتسست نا ةلودلل_زيجي كلذ ريغب لوقلاو «© اهيلع قف د ىتلا

 لصتت ال ةلأسملاو ©« ةحوتمملا تازايتمالا ةدام لك ايحيردت
 م ةيقافتالا تادعلا مارتحاب قلعت لب 6م ماع نوناق قيبطتي

 ٠ ءاضقلاو هقفلا نم هب ملسم وهو" تودتغلا

 تامازتلالا نم درجتت نا ةيرصملا ةموكحلل سيل كلذ ىلعو
 نم ةيعرشلا اهصوصني الو ىلخادلا صاخلا اهعحب ال ةيدقاعتلا

 ةلودلا اهمربت ىتلا دوقعلل لعجي اذه ريغب لوقلاو « ماعلا نوناقلا

 لطيت نأ اهنكمي تماد ام . ةيلامتحا ةفص بناجالا عم

 07 ةديدج تاعبرشت رادصاب اهتادهعت

 تةثاغت



 هتئمضت ام ىلع درلاب كاذتقو تفقأر ديحو روتكدلا لفكت دقو
 ةةيكالا طقنلا ف ىرس وسلا اهراشتسم نامل ىلع ةكرشلا ةركذم

 ١( ىسمي 8 هنا نع الضف ماعلا ماظنلاب قلعتب ديدجلا نوناقلا '

 ةبستكم اقوقح : ّْ
 نيب ةينوناق تاقالع اشنا دق سيوسلا ةانق مازتلا نا كلش ال 5-5

 اهيلع تيترت دق تاقالعلا هذه نا ررقملا نمو ةكرشلاو ةموكحلا

 ال ةبستكم قوقح ضعب اهنع تدلوت ىضاملا ىف تالاحو جئاتن
 ةيمجر مدع أديم مكحب اهنم ,ىش رييغت ديدجلا عيرشتلا عيطتسي
 . ميدقلا عيرشتلا همكحي اهنم ىفاملا ىف متام لكف نيناوقلا

 اهنع دلوتي لازام تاقالعلا كلت نا اضيا حضاولا نم نكلو
 لوقب ىتلا ةمئاعلا تالاحلا ىه هذهو لبقتسملل ةدتمم جئاتن

 اهنأيشش ىف رشابملا هرثأ ثدحي ديدجلا عيرشتلا نا ءاضقلاو هقفلا

 ءاضعأ هيجومب نيعت ةكرشلا تناك ىذلا ماظنلا ناق هيلعو
 لع دقاعتلا رشابت تناك وأ مهزكارم ولخ دنع ةرادالا سلجم

 ةنس لبق اقلطم ناك ىذلا ماظنلا اذه اهيمدختسم عم هساس١
 نم وه 1951/ ةتس ذنم دعاوقلا ضعبل اعضاخ حبصأ مث 7

 اهحيضوتب ءاملعلا ىنع ىتلا « ةمئاقلا تالاحلا » ليبق

 قباسلا ماظنلا دهع َق مادختساو نييعت نم مت ام ناك اذاف

 مكحلا سيلف « ديدجلا ماظنلل اضقانم ناك واو اتابو ايئاهن ربتعي
 طياوضو دعاوق وه ثيح نم هتاذ ىف ماظنلا ىلا ةيسسنلاب كلفك
 ىضتقمب تقو ىأ ىف طباوضلاو دعاوقلا هذه لبدعت زوجي هناق

 . ديدج عم ربشت

 ءاضعا نييعت نوكي نأ متحتي ديدجلا عيرشتلاب لمعلا فنمو
 دعاوقلاب ررقت امل اقفو لامعلاو نيفظوملا مادختساو « ةرادالا سلجم

 ابستكم اقح كانم نأب ةيدج ةفصب لوقلا زوجي لهق ٠ ةديدجلا
 المع نييرصم نيوضع ىوس اهترادا سلجم مضي الآ ىف ةكرشلا
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 .لعو :نييرصم :زيغ هئاضعأ .ىقاب نؤكي ناو« 99090/.ةننن_قافتاب

 .نيميلجبتسسا) ةيسنب قلعتب اميف اهل بستكم قجي ىعدت نا:ةكرتشلل

 ددع يف اهرفاوت بجاولا ةيوئملا ةيسنلابو ةكرشلاب .نيبرصملا

 رة لك ىف نومدختسي نيذلا نيبرصملا لامغلاو نيندختسملا

 هقي رعت هيلع قبطنيو 0 ماعلا ماظنلاب قلعتي عيرشتلا اذه

 لك مانعلا ماظنلاب قلعتللا :عبرشتلاب ذدصقت 8 : قادوب: ديقعلآ

 ”هقاحتضتو دارقالا نود ةماع عمتجللا ”نوتئشب شي ىتعت عيزرشت

 :قدم» + تسوكال دروبالو ىاسارجال هدروا ام فير قتلا اذه ىلا

 .هكدورضلا .عمتجملا ماظن ىف ىماساو  ىرهوج ءرخك مالا ماظنلا
 "سسالا اهتم نوكتت ماعلا ماظنلاب ةقلعتملا :تاجتيرشتلا ناو , هئاقمل
 « عمتجملل ةينوناقلا

 مدع ريكأ قاحلا وه 1951 ةنس نوناق نم ضرغْلا ناك ىتمو

 ,4.ىصمب اهطاشن رشابت اهنا ىسنن ال ىتلا تاكرشلاب نييرضملا .نم
 <« ماعلا ماظنتلاب لصتي عيرشتلا اذه لثم نا كاردا ءانع ريغب نكما
 هتاشن تاقالع مكحب عيرشتلا ناك اذا ام قرم كلذ دعب مهب الو
 :هتاقالع' مكحي وا « ةرمآ هنيناوق عيمج ربتعت ئذلا ماعلا نوناقلا نع
 ةيمازلالا ةتوق بستكي نوناعلا اذه نأ امي صاخلا نوناقلاب ةطبترم

 . عامجالاب ءاهقفلا ىأر وه اذهو « ماعلا ماظنلاب هطابترا نم

 قافتالل ةيحئاللا طورشلا ىلع الا رث ود ال ديدجلا عيرشتلا - ؟

 ميرشتلا نا ١ ه: وح زيودو ىملترب لوقب امك ىساسالا آدبملا

 «”نوناف .دقعلا' نال قياس دقع نع ةئشان تامازتلا سمي نأ زوجب ال

 ؟ذبملا اذه ىدم نا» وه ماه ظقحت هيلع دري اًمئاو ©« نيذقاعتملا

 ماكحال عضخت دارفالا نيب تاقالع درجم ىلع رصتقغ نا نم عنمو١

 نأ بجي هقيبطت ناكمال امتاو « ماع اديه وهف ©« صاخلا نوناقلا
 ةدقع ىدارا قافتا لك ربتعي الف .« ادقع.فالجلا .لحم- نوكي

 ٠ :. © ىثوناقلا :هاتممي
 'ققع ناب ةجحلا هذه ىلع درلاتفارناهيحو نوتكدلأ“ عناتنو '

 'ةيطورشو ةيدقاست اطورعشش ٠ طورشلا/ نم نيعون. نمتضتن .مازتلالا

 ك1 كاع



 لامغو ىمدختشم عاظنب .ةّصاخلا "طْوْرِقلاب نإ فيض مث ةيماظغ
 ةموكحلا بناج نع ليدعتلل ةلباق ةيماظن طورش يه مزتللا

 ذاتسالاو ىجيد ةمالعلا لاوقأب كلذ يف دهسشتسا و ما ازتلالل ةخناللا

 000 - ىسترفلا.نوناقلا ماكحا ىلإ ءاجنالا ةجحا نع +
 عرشلا نا ديحو روتكدلاد .ةركذم ق.:ةبرصلا ةموكحلا تركذ

 صقتلا دسيل يمن رفلا نوناقلا صوصن ضعب ىلا لاحآأ دق ىرصلا»

 ىرصلملا عيرشتلا :قفناتج مارتلالا حتم تقود ادوحوم نايك ىذلا

 ىرسملا عرانشلا اهيلع لأخا اميق ةيسنرفلا :ماكحآلا تدغ مث نمو

 ةراثشالا قياس: 92 هم ”رياربف 68 ةيقافتأ نم 35 ةداملاب»

 نم تقو' ىا ف هليدعت روخي ىرضلا عيرشتلل المكم اءزج ( اهيلآ

 نأ ةتبلا اهب ذصقي مل ةلاحالا هذه نأ نع الضف دحاو بناج

 تاكوشلا نأب شب عيرشتلا ىف هقح نع: ىرصملا عراشلا_ىلختح
 .. .ةمهاسملا'

 ضورق اباضق ىف ىاهالب ةيلؤدلا :لدعلا ةمكحم تضق دقو
 ادمع دعب إل ىذلا قافتالا نا»- ترزق ثيحز ليززاربلاو برصلا

 ىلا دنتسي نأ بجي لودلا نوناقلا اياعر اهقصوي. لودلا نيب امريح

 ةانق ةكرشل ىموقلا نوناقلا نوكي هيلعو. ©> , ىموق نوناخ

 هلو ىرضملا نوتناقلا وه ةّيسنجلا' ةيرضم ةكرش ىهو نسوتسلا

 . اهمكحي رخآ نوناق دجوي نا نكمع

 هس ا١#1ةل-



 ا ا 0 و اناث

 عيساتلا نرقلا رخاوا نم هقفلا هجتأ التو نش «فاذم ماعلا

 «ماعلانوناقلا ,ىدابع اذخأ ةماعلا لاومالا ةيكولمم ةركف رطش رشع

 ىف فييكتلا اذهب اًئيشف اًئيش عبشتيأ ىسنرفلا ءاضقلا ذخا امك
 ا ير وع رئاسي نأب لوقلا ىلا ىدؤي: امد , هماكحإ

 ه٠ حجدتع رارقتسالاو ,رظنلا

 ةابق اهيف ٍتقش ىتلا ضرالا نم ةعقرلا نا ىف عازت الو

 ىفارالا دودطح ق لخدت قفارم نم اهب قحلا امو نسسنوسلا

 ىأرلا هيلع رقتسا امل اقبط ةيكلم قح اهيلع ةلودلا قحو + ةيرصملا
 ١ ْ + (ايسترف قف

 ةنه نم سيوسلا ةانق لالغتساو اشناي مازتلالا ريغ لهفآ
 ةيكلمب ساسم زايتمالا حنم ىلع بترت لع رخا لوقبو ؟ عضولا
 ؟ ضارا نم اهمخاتي امو ةانقلل رصم

 ا يوما ا

 ةعاع ةعقئل ةصصخم 0 ةماعلا را صاخشالل

 5 مويسرع وأ نوناق ىضتقمب وأ لعفلاب

 وا اهيلع زجحلا وأ اهيف فرصتلا زوجب ال لاومالا هذهو - ؟
 .٠ « مداقتلاب اهكلمت

 : نا ىلع اضيا نوناقلا اذه نم مل ةداملا صنتو

 ةمفنملل اهصيصخت راهتناب اهتفص ةماعلا لاونلا دقنت 35
 هاهتناب وأ لصفغلاب وأ موس رم وأ نوناقب صيصختلا ىهتش ةئيو ةماعلا

 « ةماعلا ةعفتملل لاومالا كلت تصصخ هلحأ نم ىذلا ضرغلا

 : نيتداملا نيتاه نم دافتسيو
 -ءاك4ا-



 تو ا ا ةلودلل ةكولمملا لاومالا نا )١(

 ٠ مداقتلاب اهكلمت زوجي

 امكح ىسنرفلا ىندملا نوناقلا نم ه١ ةداملا تتنمضت دقلو

 ةكولمم نوكت نا ليقت ال ١ ماعلا نيمودلا لاوما ناب تضقف الئامم

 .ةصاخ ةيكلم

 ةعفنملل اهصيصخت ءاهتناب اهتفص دقفت ةماعلا لاومالا ناو (؟)
 لاومالا كلت تصصخ هلجا نم ىذلا ضرغلا ءاهتناب وأ ةماعلا

 . ةماعلا ةعفنملل

 بناج نم ضو لا ةانق لالغتساب مازتلالا حنم ناك املو

 ماعلا عفنلل صصخ ةماعلا لاومالا نم لام هواعو ةيرصملا ةموكحلا

 صوصنملا ةناصحلا هتمزالو « ةماعلا ةغصلا ءاعولا اذهل ترفاوت دقف
 ليقت الق ء ىرصللا. ىندملا نوناقلا نم ؟ ةرقف ملال ةداملا ىف اهيلع

 عفنلل ةصصخملا لاومالا ىف لخدت ضارأ نم اهمخاتي امو ةانقلا
 . ةمزتلملا ةكرشلا بناج نم صاخلا كلمتلا ماعلا

 هتن مل وأ « ةيمومغلا :هتفص نم ماعلا لاملا درجن مل امف

 نم 8/8 ةداملا كلذ ىلا تراشأ امك . هتهحو رييغت وأ « هصيصخت

 ةحنام ةلودلل اكلم لظيو ةفغصلا هذه دقفب ال هناف « ىناملا نوناقلا
 . مار_تاالا

 ىذلا لا ناب 4 قسرتلا ةلؤدلا ىددخن ىف كلذل اًقيبطتو

 ىف ةماع لاغشاب نيمزتلملا ةفرعمب نارهو ةقطنم ىف هيلع رثعي
 ةقطنملا هذه صيصخت نال « ةلودلل اكلم نوكي ةروكذملا ةقطنللا

 , * ضرالا ىف نوفدملا زاكرلا لمشي مل ماعلا عفنلل

 ريغ ىرخأ ةفص ماعلا عغفنلل صصخلملا لاملا ءازا ةلودلل ناك املو

 قلعتت ىتلا ةطباضلا ةطلبسلل ىه ء لاملا اذهل ةكلامك اهتفص

 ظحلن انناف © ةماعلا ةحصلاو ةماعلا ةمالسلاو نمالا تارابتعاب

 : حونمللا زايتمالا قئاثو هتنمضت اميف نيتفصلا نيتاه رهاظم ءالجب
 .٠ سبوسلا ةانق ةكرشل

 اي“ 59 ١



 : هتنمضت اميف ودبت ةلودلا ةيكلم رهاظمف
 ىلا ريشت ىتلا 1ك نس رباربق ؟؟ ةيقافتا نم « ةداملا ( ١

 ةّقحللا تاعدوتسملاو. ىنابملا ةماكألو ةانقلا ءاشنال ةمزاللا ىضادالا

 : وه ماه مكح ىلع تلمتشا دق اهب

 تاحاسم ىلع لوصحلا ىف ىعدت نأ ةكرشلا غوسب ال هنا امبو » .

 اهصيصختب ءاوس اهيلع ةبراضملا دصق تناك ايأ ىضارالا نم

 ددع ةدابز انع ريغلل ايا ايي لا ةماقاب وا ةعارزلل

 َ ... نتاكسلا

 ىضازالا ةكرشلا حنمت ذا ةيرصملا ةموكجلا نا 6 اذه ىنبمو
 اهتيكلم لقن وأ ةكرشلل اهكيلمت دصقي ال امنا لالغتسالل ةمزاللا

 ال ثيحب , عورشملا ضارفال اهب عافتنالا دصقب امناو « اهيلا
 وأ ريغلل ىضارالا هذه عيب نم ةبراضملا لامعأ ىرجت نأ اهل زوجي :

 هذه لثم نال ٠ موسرملا ضرغلا نع .جرخت ضارغال اهصيصخت
 ةصصخلا ةلودلا كالمأ ىف ةزئاج-' ريغ تافرصت ىه تافرصتلا

 عافتنا قح نوكي نا ودعي. ال ةكرشلا .قحفف مث نمو « ماعلا عقنلل>

 ٠ مازتلالا ةحنام ةلودلل تيقب ةبقرلا ةيكلم نال
 نع ملكتت ىهو 180“ ىناثلا زايتمالا نامرف نم 1م ةداملا (؟)

 ةكرشلا عافتنا قح ريظن ةيرصلا ةموكحلا هيلع لصحت ىذلا لباقملا
 هنا ىلع» : هناب ىضقت ذا « ىرخالا تارايتمالاو ىضارالاب ةمزتلملا
 ةكرشلل ةحونمملا ىرخالا تازايتمالاو اهنع لزانتملا ىضارالل ارظن
 قحب.- ةيرصللا .ةموكجلا حلاصل ظفتحت ةقباسلا داوملا ىضتقمب
 4 ...,ةيونسسلا حابرالا فاص نم ر/,.15 عاطقتسا

 هس رار "2 ةيقافتأ نم 1 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ( *

 ما صضخخللا اهكلمل ةموكحلا لامعتسا .نأ دكؤت ىهو املك

 . لياقم نودب لامعتسا وه ماعلا
 لاملا ىلع اهطلست عطقنب مل مازتلالل ةحئناملا ةلودلا نا ىنعمب

 صنو مازتلالا قيرط نع ماعلا: حغتلل هصيصخت دعب اهل كولمللا

 * نأب ىرحجب ةرقفلا
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 ةجحن ةكرشلا زوجي الو رورملا قحب ةيرصللا ةموكحلا عفتنت » :
 . « رخا لعجل وأ روبعلا اذهل مسر ىأ ضرفت نا ام

 ديفب الثئامب امكح دروت اضيا ةيقافتالا هذه نم 11 .ةداملاو
 اهصنو ماعلا قفرملاب مازتلالا ءاعو ىلع ةلودلا طلست رارمتسا'

 ةيرادالا اهقفارم ةحاحل ءاقو .. ةيرصملا ةموكحلل زوجب »
 نكمد ناكم ىأ لغشت نأ (اهريغو تانكثو كرامجو ديرب نم)

 نوكت ام ةموكحلا عقدتو ٠٠٠ اهضرغل امئالم هارت اميق فرصتلا

 فرصتلا ةموكحلا بغرت ىتلا ىضارالا ءاشنال هتقفنأ دق ةكرشلا
 : 2 اهيف :

 قيس اميف فرصتلا ىف ةموكحلا قح ىلأ ريشت ةريخالا ةرقفلاو 1
 «هيف فرصتلا ةيحاص لاملل ةكلاملا اهرايتعاب مازتلالل هصيصخت

 ةلاح جلاعت ىهو ىناثلا زايتمالا نامرق نم "1١ ةداملا ( ؟

 لاملا دادرتسا ىف ةموكحلا قحب عطقتف لالغتسالا ةدم ءاهتنا

 ءاضقنا ىدل ةيرصملا ةموكحلا ىلوتست » نأ ىلع صنت ذا « ماعلا

 6« .. ةيرحبلا ةانقلا ىلع (ةنس 15) ةدلا هذه

 اهقوقحب ةظفتحم تلظ ةيرصملا ةموكحلا نا نيبت صوصنلا هذه

 ةموكحلا تنرق دقو « مازتلالا دقع نايرس ءانثا ماعلا لاملل ةكلامك
 ٠ « ةطباضلا اهتطلس ةكلامك اهتطلسب

 : هتلمضت ام ةطباضلا ةيرضلا ةموكحلا ةطلس رهاظم نمو

 ناب ىضقت ذا 18553 ةنس رياربف ؟؟ ةيقافتا نم 49 ةداملا ١(

 ىرصملا سيلوبلا ماظنل ةعضاخ اهتاقحلمو ةبرحلا ةانقلا ىقبت»

 ىضارالا نم ناكم ىا ىف اهرشابي املثم ةقلطم ةطلس اهيلع رشابيو

 فيقنت لفكيو ماعلا نمالاو ماظنلا ىلع ظفاحب ثنحب ةتزصملا

 . « اهحئاواو دالبلا نيناوق

 ةيرصلا ةموكحلا» ناب ىضقتو ةيقافتالا سفن نم ١١ ةداملا ( ؟

 ةاسنقلل تاقحلمك اهب ظفتحملا ىضارالا دوؤدح لخاد لغنشت نأ

 « دالبلا .نع عافقدلل ةمزال اهارت ةيبرح ةطقن وأ عقوم ىأ ةيرحبلا»
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 اهتاطلس تقبتسا دق ةيرصملا ةلودلا نا كلذ نم انل صلخبو
 «© ةانقلا ققرم لالغتسا عورشم اهمزلتسا ىتلا ىض خذارالل ةكلامك

 ىفارالا هذه ىلع ةطباضلا اهتطلس هذه اهتطلسي تقرق امك
 دقو « ةلقتسم ةلودك اهميلقا ىلع ةدايسلا ةيحاض اهرايتعاب
 ةيقافتاو 1995+ ةنس ةدهاعم ىف ةانقلا ىلع اهتدايس رصم تدكا
 ةيقافتا ىفو . ةيناطيربلا ةموكحلا عم 1١965 ةنس ءالجلا

 ١8848 ٠ ةنس ةينيطنطسقلا

 نأ ىلع ١865 ةنس لوالا زايتمالا نامرف نه 1 ةداملا تصن
 هذه ةكرشلالامع ىبجيو ء رورملا موسر تافيرعت ىلع قافتالا متي د

 اقلطم زوجي الو لودلا عيمجل ةيواستم تافيرعتلا نوكتو موسرلا
 . © اهاوس نود لودلا ىدحال صاخ زايتما طارتشا

 نا ىلع 1865 ةئنس ىناثلا زايتمالا نامرف نم 15 ةداملا تصنو
 ىربكلا ةيرحبلا ةانقلا نأ انئافلخ مسابو انمساب ايمسر نلعن »
 ةرباع ةيراجت ةنيفس لكل ادياحم ارمم اهغصوب ماودلا ىلع ةحوتفم
 صاخشالا نيب ليضفت وأ نامرح وأ زييمت نود رخآ ىلا رحب نم
 « .. موسرلا عفد لباقم ىف تايسنجلا وأ

 ادملا ىلع بترتي» نا ىلع نامرقلا نسفن نم ةداملا تصنو

 زايتمالاةبحاص ةيملاعلا ةكرشللزوجي ال هنأ ةقباسلا ةداملا ىف ررقملا
 ةنبادرف وا ةكرش وا ةنيفس حئنمت نا لاوحالا نم لاح ىا ىف
 وأ تاكرشلا وأ نغسلا نم اهريغل حنمت ال تازايتمأ وا دئاوف
 .٠ ©« لاوحالا نسفت ىف دارفالا

 : داوملا هذه نم صلختسو

 ساسا ىلع موسرلا ىبجت ىبحت 7 نأ ةمزتلملا ةكرشلا ىلع نآ( ١
 . لودلا عيمج نم ةيواستم تافيرعت

 . زييمت ىا نود ةنيفس لكل ةحوتفم ةحاللا نأ ( ؟

 ىه داوملا هذه ىف اهيلع صوصنملا ةاواسملا ةدعاق تناك املو

 نم سيل اهيلع صنلا ناف ةماعلا قفارملا ريسل ةطياضلا دعاوقلا نم

 ب ١ ؟9-



 رورأأ قفرمب عافتنالل نيمحتبسملل اديدج اح ءىشني نأ هنأش
 صوصنلا هذهب بطاخي مل مازتلالا حنام نا ظحاليو .©« ىرصملا
 امناو « ماعلا ىلودلا نوناقلا صاخشا نم اهرابتعاب ةيبنجا الود
 ةبسنلاب ىرادالا نوناقلا هقف ىف اهب ملسملا ةاواسملا ةدعاق دكؤي
 ادارفا اوثاكا ءاوس اهيكلام صاخشا ىلا رظن نود « نفسلا عيمجل

 ةكرشلل ةرم « ةيلودلا ةفصلا » كلذ عم ةيبرغلا لودلا ريثت

 اهتقالعو ةيرصم ةكرش اهنأ ليق نم انحضوأ دقو ., ةمزتلملا

 دقو « اهتاذ ةانقلل ىرخآأ ةرمو ٠ ةميمص ةيرصم ةقالع ةموكحلاب
 لودلا هذه لعلف « ةيرصم تلاز الو تيقب ةانقلا نأ انحضوأ

 عوضومب اصاخ مازتلالا صوصن ةتنمضت ام ىلا ةراشالا دصقت

 : نأالا هثحيل ضرعتن ىذلا رمالا . ةحالملا

 ؟ نيقحتسلا حئاصل ةررقلا ىدوصنلا ةعيبط ىه امف

 قحب فارتعالا ىلا رمالا ادبم ىف ىسنرفلا ةلودلا سلجم هجتأ
 ةمئاقو زايتمالا دقع ىف ةررقملا ةعفنملا ىلع لوصحلا ىف ةعفنملا بلاط
 ىلع ىأ « ريغلا ةحلصمل طارتشالا ةيرظن ساسأ ىلع « طورشلا

 زايتمالا ةكرشو ةماعلا ةطلسلا نيب متي ىذلا دقعلا نا ساسا

 « اهبلطي نم لكل دقعلا ىف ةررقملا ةعفنملا ميدقتب ةكرشلا هذه مزلب

 ررقم طرشلا اذه ناو « هيف اهيلع صوصنلا طورشلل اقفو

 ىتلأ ةعفنملا ىلع لوصحلا نوبلطب نيذلا دارفالا مهو ريغلا ةحلصا

 ةمسعولا يلإلل ندد نرك اذه ىلعو . اهلجأ نم قفرملا ,ىشنأ

 «٠. ةيدقاعت ةطبدار نم ىأ زايتمالا دقع نم ادمتسم

 ةيرظن ىلا دانتسالا ةدسشب اوضراع نييسنرفلا ءاهقفلا :نكلو :
 ءازا ةعفنملا ىيلاط وقح ريرقت- ىف ةينددملا ريغلا ةحلصمل .هطارتشالا
 هذه قيبطت طورش نال « زايتمالاب رادت ىتلا ةماعلا قفرملا

 , ةماعلا .قفارملاب . عافتنالا ةلاح يف ةرفوته ريغ ةيئدملا ةيرظنلا

 بلاط وأ عفتنملا قوقح ريرقتل اساسأ علصت ال اهنأ نع الضف
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 ةماعلا قفارملاب هتقالع ىف ربتعي ال عافتنالا بلاط نأو ء عافتنالا

 نوناق همكحي. ماع ىتوناق زكرم ىف ربتعي امنا , ىدقاعت زكرم ىف
 . هدحو قفرملا

 نيقحتسملا. حلاصل ةررقملا صوصنلا نأ ىأرلا اذه يلع بترتيو

 : ةيحئال وأ .ةيماظن صوصت ىه « مازتلالا حنم تقو عاقتنالل

 ألاعبت تاليدعت نم مازتلالل ةحناملا ةطلسلا هيرجت ال عضخت

 وأ عاقتنالا بلاطلا نوكد': نأ نود « ماعلا حلاصلا تارابتعا هيضتقت

 | ٠ ضارتعا ىندأ مزتلملل
 ٠9١1م ةننس ىسنرفلا كربلا ىف :ةالحاولا ردزو لاق كلذ ىفو

 .هصن ام

 ارجل حتمت امدنع ةلودلا نأ ىلع ءاضقلاو هقفلا ةملك تقفتا »

 نم انرق زهانت_ىتلا ةدملا هذه لوط لزانتت ال ٠ ةنس 99 ةدمل
 عسسيمج لاخداب ”زايتمالا تاكرش مازلا ىف اهقح نع نامزلا

 اهمهقتو دالبلا ومنو ماعلا حلاصلا اهبلطتي ىتلا تاليدعتلا

 ٠ ىداصتقالا

 - ةيديدحلا ككسلا اهسفنب لغتستنأ نم الدب ةلودلا تأر اذاق

 ىذلا دقعلاف * تاكرشلا نم ةكرش ىلا لالغتسالا اذهب دهعت نأ

 نيبو ةلودلا نيب الئاح نوكي نأ نكمي ال ةكرشلا هذه عم هدقعت

 ٠ دعب أميف اهترورض اهل حضتي ىتلا تاءارجالا عيمج ذاختا

 اهزايتما_اققع صوصت تناك امهم اهيلع بجاوف ةكرشلا امأ

 «ةروكذملا ةكرشلا تناك اذا اصوصخ  ةمزاللا تاءارجالا هذه ذيفنت

 نكمي الو « ريبك ماع قفرم ةرادا ىف .ةليوط ةدمل ةلودلا نع تبان دق

 . ,ةماعلإ .قفارلإ .ةيلطتت ام نيدقت 7 ىف ةلودلا لحم لحت نأ ةكرشلل

 : هلاحب هنج لواستلا كمي الو. اخيلحو ةلودلا تحب نم اذه نال

 ليست دق ةلودلا نا نايتما لس ىف قتفمو نذا  موهقملا نمف



 نأبو « كلذ 'سكعب ةدحاآو ةظحل انملس اذا امأ ٠ دقاعتلا تقو

 ةرثع رجح فقت نأ اهيلع قفتملا .زايتمالا دقع صوصن نأش نم
 لبقتسملا ىف تاءارجالاو تارارقلا نم ةلودلا ىرت دق ام ليبس ىف
 ماظن . نع الصأ .ءانغتسالا نذا لضفالاف « ةماعلا ةعفنملا دصقب
 اضراعتم كلذب نوكي ذا ١ةيمومعلا ققارملا ةرادال ةليسسوك زايتمالا

 ١ 8 : **» 4م ماعلا حلاصلا عم

 انس نفسي هنآ نفي نأ مامماللا قضم ىال سيلف مث نمو

 0 ب ا ا مازتلالا دقع نم ايصخش

 اميبس , ماعلا نوناقلا- صاخشأ نم اصخش مآ صاخلا نوناقلا
 ىتلا « ةنيفسلا » وه مازتلالا صوصتب بطاخملا نأ انحضوأ دقو
 :ةلودل اهتيعبت نع رظنلا ضغب « ةيرصملا ةانقلاب رورملا بلطت
 1 1 - | ٠ اهيحاص ةيسنج وأ ةيبنجأ

 ةانق ةكرش زايتما نيب ةلصلا عاطقنا مدقت ام ىلع بترتيو
 ةدهاعم همظنت ام نيبو « ىئاملا رورملا قخرم لالغتساب سيوسلا
 « ةانقلاب ةحالملل دعاوق نم 184/ ةنمس ىف ةدقعنملا ةينيطتطسقلا
 ىتلا ةينوناقلا ةقالعلا ,وشن دعب تدقع دق ةدهاعملا هذه نال

 ةكرشلا نأ نع المف» تاوحتم ةيرصملا ةموكحلاب ةكرشلا طبرت

 وأ كرتسشي نأ هل سيل صاخلا نوناقلا صاخشأ نم ىؤنعم صخش
 ةلودلا صاصتخا ىق لخدي كلذ نال ء ةيلود ةدهاعمب طيبتري

 نمو اهيضارأ' ىلع ةذايسلا قحب ةدرفتملا اهرابتعاب مازتلالل ةحئاملا
 ٠ نايبلا قبس امك 2 ةماعلا" ةعفتملل ةصصخلملا ةقطنملا اهنيب
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 ةينوناقلا ةيحانلا نم ميمأتلا رارق  اثلاث

 زقتسا ىذلا ىأرلل اقبط مازتلالا دقع نأ ىلا ةراشالا تقبس
 هنأ كلذ . ةجودزم ةعيبط هل رصمو اسنرف ىف ءاضقلاو هقفلا هيلع

 وأ ةيحئال اطورشو ةيدقاعت اطورش : طورشلا نم نيعون نمضتي
 اهب .موقي ةنبيعم تامازتلا بحوت ةيدقاعتلا طورشلاق « ةيماظن

 مازتلا لثم « رخالا لبق لك - مزتلملاو مازتلالا حنام  نافرطلا
 لمحت مازتلاو « مازتلالا حنال ةبسنلاب دئاوقلا نامض وأ ةناعالا

 7 + مزتلملا ىلا ةبسنلاب جابرالا ةمسق وأ فيلاكتلا

 ناف ٠ ىناثلا عوتلا ىلا ةبستلاب كلذ نم ضيقنلا ىلع رمالاو

 مازتلالا عوضوم ماعلا قفرملا لالغتسا ةيفيك ددحت ىتلا طورشلا

 ٠ مازتلالا اذه نوناق قحب ربتعت هدويقو

 ىسنرفلا ةقفلا ىري « هتدم لبق مازتلالا دادرتسا ىلا ةبسنلابو

 هناو « ماعلا قفرملل ةيساسالا تايضتقملا عم ضراعتي ديبآتلا نأ
 ةرادالا ةهج ررحتت نأ بجيف « ةوجرملا جئاتنلا قفرملا دؤب مل اذا
 عجار ) : قئاع ىأ نود قفرملا ةداعاب وأ ءاغلالاب طورشلا هذه نم

 دقو ( ٠ اهيلا ةراشالا قباسلا هتاركذم ىف ىليكسوم ذاتسالا

 قفرملا دادرتساف مث نمو ىأرلا اذهب ىسنرفلا ةلودلا سلجم ىضق

 دقع ىف ةئيعم ةدم لع صني مل ولو ىتح ةظحل لك ىف زئاج ماعلا
 ٠ مازتلالا

 1951 ةنسل ١59 مقر نوناقلا نم ةعبارلا ةداملا تصن كلذل '

 : هنأ ىلع « ةماعلا ققارملا تامازتلاب

 لبق هدادرتسا عاضوأو طورش مازتلالا ةقيثو ددحت نأ بجي »

 « هتده ءاهتنا

 مازتسلاالا حنالل نكي ناو هنأ ةيحاضيالا ةركذملا ىف ءاجو
 قلطح لداع ضيوعت ءاقلو ةماعلا ةحلصملا لييس ىف
 ةقيئو ىف قحلا كلذ ىلا رشي مل ولو ىتح ٠ تقو ىأ ىف هدادرتسسا

 ريدقت نأش ىف عازن لكل ابنجتإ لضفالا نم.ىؤو بقف ٠ مازتلالا
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 نأ بجي مازتلالا ةقيثو نأ ىلا ىمرث ةدعأق ريرفت ٠ . ضيوعتلا كلذ

 0 « دادرتسالا كلذ عاضوأو طورش ددحت

 مل سيوسلا ةانق قفرم لالغتساب مازتلالا قث دانو تناك نئلو

 كلذ ناق ٠ هتدم ءاهتنا لبق ققرملا دادرتسا ىلع صنلا نمضتت

 + قفرملا اذه درتست نأ ىف مازتلالا ةحن ام ةلودلا قح لقرعي ال

 ىف ءاضقلاو هقفلا هيلع رقتسا امل قيبطتلاب ٠ هتدم ءاهتنا لبق

 ةليوطلا ةدملا نأ اسنرف ىف هيلع قفتملا نم هنأو اصوصخ ٠ اسنرف
 مزتلملا نيكمت اهب دصقي ٠ مازتلالا دقع نايرسل اهيلع قفتي ىتلا
 هنيبت ام لعلو * عورشملا ىف ةرمثتسملا غلابملا ةميق كالهتسسا نم

 ةانك ةكرش مهسأ نم ىونسلا نيمهاسملا لخد نع ةيلايخلا. ماقرالا

 افلأ ١١١ تدقق دق ةانقلا ةيحاص رصم نأ نم مغرلاب ٠ سيوسلا

 ريثكلا اهدراومو اهلاجر نم ترخسو ةانقلا رفح ىف حاورالا نم
 تاونبس ذنم نيمهاسملا عضو نأ ءالجب فشكيل اهئاسشنا ىق

 برقأ وه لب ٠ هرامثتسا كالهتسسال رظتنملا عضو نكي مل ٠ لاوط
 ا ٠ لالغتسالا نم باصتغالا ىلا

 .ماكتحأ ىلا دانتسالا ىف ةيرصملا ةموكحلا مامأ ناك دقلو

 : نيرمأ دحأ ىلا أجلت نأ 5 مازتلالا

 قيرلط نع هدعوم لولح لبق مازتلالا دقع ىهنت نأ اما ١

 سيوسلا ةأنق ةكرش هتبكترا ام لع اسيسأت دقعلا اذه طاقسا

 تافلاخملا كلت ٠ ماعلا قفرملل اهترادا ىف ةريطخ تافلاخم نم

 ٠ ميمأآتلا رارقل ةيحاضيالا ةركذملا اهضعب -ىلا تراشأ ىتلا

 نم ريبك بناج ىلع تافلاخم رارقلا اذه دعب ةموكحلا تفشتكاو

 ءاسبفقلا قيرط نع دقعلا ءاهنا بلط رربت ال ثيخب ٠ ةماسجلا
 ىف ةيرصملا ةموكحلا اهب تملع ول  رريت تناك لب ٠ بسحف

 ٠ ةماع ةطلس نم هب عتمتت ام ىلع زكترت تاءارجا ذاختا ب اهنيح

 ذيفنتلا لئاسو ىلا اهثاجتلا وأ ةسارحلا تحت قفرملا عنضو نم

 ةهجاول. يبنترفلا نوناقلا هقق ىف اهب ملسم تاءارجا ئهو رشابملا

 * تافلاخم نم ةيضقنملا ةكرشلا هيف تعقو ام لثم

 ب197



 ماعلا قفرملا دادرتسسا ىلا ةيرصملا ةموكحلا أجلت نأ اماو  ؟

 نم لمعن هيلع اصوصنم نوكي نأ نودو مازتلالا ةدم ,اهتنا لبق
 ةلؤدلا لقتست. ٠ ماعلا ماظنلاب قلعتت تارابتعال دحاو بناج

 طولنقس » نع دادرتسالا فلتخي ةلاحلا هذه ىفو ٠ اهريدقتب

 مزتسسلملل ظفتحي دادرتسالاب ىضاقلا رارقلا نأ ىف « دقعلا

 ٠ ضيوعتلاب
 ةفقيرطلا ىلا تاجا يا ةموكحلا تناك اذاف مث نمو

 ماعلا ققرملا دادرتسا اتمضتم نوناقب ارارق تردصأف (؟) مقر
 ءاعورشم ارارق رارقلا اذه ناك ٠ نيمهاسملل ضيوعتلاب اظفتحمو

 نم اهل هد 0 مازتلالل ةحناملا ةلودلا بناج نم الامعتساو
 اذه اهل ثبثي دا ٠ ىسنرفلا نوناقلا ىف اهب ملسملا مازتلالا ماكحأ
 د ٠ مازتلالا دقع هنمضتي مل ولو ىتح قحلا 0
 .٠ ةيرادالا دوقعلا رئامس ىف ررقملا ماعلا هسفلا ليل 7

 برحلا لبق تممأف 2 ميمأتلا ةركف ىف اسنرفق تعسوت دقو 007 1

 ميمأت ىلا 1955 ةنسس ذنم تدمع مث ٠ ةيبرحلا تاعاتصلا ةريخالا سر

 عناصمو ءاب رهكلاو زاغلاو ىوجلا لقنلا تاكرشو وتير عئاصم ريع

 «تاعورئشملا نم كلذ ريغ ىلا نيمأتلا تاكرشو كونبلاو تويزلا 2

 ' نم ريسبك بناج ميمأتي ازتلجنا ىف لامعلا بزح ماق امك .ىب هس
 ٠ ءابرهكلاو زاغلا ديروتو محفلا جاتناك ٠ ةيناطيربلا تاعانصلا 9
 لاصتالا لئاسوو ٠ ةيربلاو ةيوجلاو ةيديدحلا تالصاوملاو <[

 نضعقلا قيوستو ارتلحنا كني اذكو ٠ ةيكلساللاو ةينوفيلتلا "٠

 ٠ بلصلاو ديدحلا ةعاتصو « ماخلا«
 هبيلا تأحلا امك ٠ مت ىلا ىرخأ ةيدوروأ لود تدمعو ا

 ٠ لورتبلا ةعاتص ميمأت ىف كيسكملا
 ىلا 19601 ةئس ويلوي 58 رارقب ةيرصملا ةمؤكحلا تأجل اذاف 5

 :تحنوأ :ىتلا ةركفلا سفن ةيحوتسم ٠ سيوسلا ةأنق ةكرش ميمات“ .

 اذه ناك -* ةمهملا تاعورشلا. ميمأتب اهريغو اسنرفو !رتلجنا ىلا
 ٠ 8 هيق اعزانم المع ميمأتلا -

 تا



 دارفأ نم ضخش ىه ةممؤملا ةكرشلا .نأ ائحضوأ نأ قيس دقل
 "ةيرصم ةقالع ةيرضملا ةموكحلاب اهتقالع نآو < ىصاخلا- نوناقلا
 2 تاطلسلا عمهتمربأ مازتلا دقعب اماع اققرم لغتست اهنأو ءةميمص

 تاعورشملا ممؤت نأ دادزتنسالا نع الضف ةلودلل -نأو ٠ ةيرصملا
 ماعلا حلاصلا ىعاودل ٠ ةماعلا قفارملا ةرادا ىلوتت ىتلا ةصاخلا
 ضارتعا ىأق : مرن دقتب ةدايسلا ةيحاص ةلودلا لقتس  ىذلا

 < اذه لك ىلع

 ةانق ةكرش ىلع باقعلا عبقوت لإ ةيزسلا ةبوكلا تدمع نم

 ؟ ونير عناصم ميمأتي اسنرف كلذ ىلا تدمع امك ٠ سيوسلا

 دقو ٠ ةيداعلا ريغ اهتاطلس ىلا أجلت مل ةيرصملا ةموكحلا نا

 ىتلا ةخراصلا تافلاخملا ةهجاومل اهيلا تأجل ول قح ىلع تناك

 قح ةمهؤملا ةكرشلل تقبتسا. اهنكلو ٠ ةانقلا ةكرش اهتيكترا
 ىف لاقتقالا رعتس ساسأ ىلع لداعلا ضيوعتلاو ٠ ضيوعتلا
 نع مويلا ىأ ١9605 ٠ ةئس ويلوي نا موي سيراب ةصروب

 ٠ ميمأتلا رارق رادصا لع

 ل تراي دق ريغ نأ لقت نأ ةيسنرقلا ةموكحلل نكمي له

 :؟ اهدالب يف.ىه تلعف امك ضيوعتلا ىف ةنمؤملا ةكرشلا قح

 تاعورشملا مهنمأ ةيكلع لقن :ىلا ةيسنرفلا ةموكحتلا تدمع دقل

 : نيئقيرظ ضيوعتلا ددصب تعبتا مث ٠ ةلودلا ىلا ةممؤملا

 مهضالا نم الدي تادننم ةميدقلا مهسالا ةلمح ملست : ىلوالا

 كوسبلا ميعأت ىلا ةيتيتلا» كلذو . ةموكحلا هيلع تلوتسا ىتلا

 ٍ .اهريغو ءابرهكلاو ناغلاو

 ىلا - ةيسنلاب عافتنا"ضصح ةميدقا مصل ل للا ةيناثلا '

 مهاسملا لاع سأز نمل ءزجل اياصتغا نمضتت د“ لوألا ل

 لخد تاذ“ةميق نه الدب: تناث لغد اذ اد اذ ادنسس هئاطعا ثيح - نم

 ىلع نيذيقملا اهاياعر-نْم اهفقوم وه. اذنهو اسنارف: نأ بيرغلا نمو:
 تازانتمالا ءاقلا ةيقاقتاب لمعلا ,اهتلا بقع تمدقت دق ٠ اهيضارأ
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 ءاج ةماقالل ةدعاعم عورشمب ةيرصملا ةموكحلا ىلا 3 ةنس ىف
 قوقح مارتحاب ةيرصملا ةموكحلا دهعتت نا »  اهنم لوالا دنبلا ىف
 عزن مدعبو نييسن رفلإ مادختسا ىف تاكرشو ادارفأ نييسنرفلا
 لياقم ىتح ةيسن رفا تاكرشلا دب نم ةماعلا قفازرملا تازايتما
 ٠ « ةلداعلا تاضيوعتلا

 جراخلا ىف اهاياعرل اهتيامح دمت نأ ةيسنرفلا ةموكحلا ءاشتو
 ةيعدم سيوسلا ةانق ةكرش ميمأت رارق نم مويلا فقت لب ٠ طققف

 ٠ ىرصم ىوتعم صخش ةيامح قحب
 د

 ىلا ادانتسا رصم ةيروهمح سيئر هردصأ دق * ميمأتلا رارق نا

 رصم دعت ملو ٠ ةنايي قبسس ىذلا وحنلا ىلع .ىنوناقلا ةلودلا قح
 راتس تحت ٠. يللا ع ب اهدهع ىف
 ٠ ليلضتلاو ليطابالا

 لورتبلا ميما ضرعتلا دوأ ةطقنلا هذه نم ىهتنأ نأ ليقو

 * ناريا ىف

 انوناق 196١ ةنس ىف 00 ةيناربالا ةموكحلا نا كلذ

 ةصاخ ةسسؤم ىعو ةيناريالا ةيزيلجنالا تيزلا ةكرش ميمأتب
 مهاست ةيزيلجنالا ةموكحلا نأ ولو + ىناريالا نوناقلل ةعضاخ

 تضم ناريا نكلو * نوناقلا كلذ ىلع ةموكحلا هذه تضرتعاق
 ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ ىوعد.اهيلع ارتلجنا تعفرف ٠ هذيفنت ىف
 ٠ ميمأتلا ذيفنت فقو اهب. دصقي ةتقؤم تاءارجاب رمالا اهيف ةبلاط
 ٠ ىوعدلا عوضوم ىف لصفي نأ ىلا ةنعارلا ةلاحلا ىلع ءاقبالاو

 .نطظنب ةصتخم اهدعت ال اهنأب ةمكحملا راطخا ىلا ناريا تردابو
 هنالو ةصاخ ةئيه ةكرشلا ذا ٠ هيف ةفص ارتلجنال سيل هنالن عازنلا

 . ٠ .ةدايسلا قوقح نم قحب- قلعتم
 ةرضاسح ناريا نوكت نأ نود  ىوعدلا ترظن ةمكحملا نكلو

 ىف لصفت نأ ريغب ةيولطملا ةتقؤملا تاءارجالا ذاختاب ترمأو . اهيف

 وا ٠ اهصاصتخاب ةصاخلا ةيلوالا ةلأسملا
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 نوناق ذيفنت ىف تضمو ٠ مكحلاب فارتعالا ناريا تضفر املف
 تمدقو ٠ نمالا سلجم ىلا عو ضوملا ارتلجنا تلاحأ ٠ ميمأتلا

 ريباذتتلا ةاعارم ىلا ناريا ةموكح ةوعد هيق تبلط رارق عورشم
 ىلع بترتي دق اه ىلا ةريشم ةيلودلا لدعلا ةمكحم اهب تضق ىتلا

 ٠ مالسلاو نمالل ديدهت نم اهتفلاخم

 ١96١ ةنس ربوتكا لوأ ىق سلجملا ىلع عوضوملا ضرع امدنعو
 ةلأسمب قلعتي عازنلا نأب ايقالسوجويو ىتييفوسلا داحتالا عفد
 تيهذ ةيبلغالا نكلو ٠ هتشقانم سلجملل زوجي الق ةيلخاد ةيناريا
 هرظن ررقت اذلو ٠ سلجملا صاصتخا قاطن ىف عقي عازنلا نأ ىلا

 كلذ رظن ءانثأ هتاشقانم ىف كارتشالل ناريا ىلا ةوعدلا تهجوو

 ريغ سلجملا نأب تعقدو ٠ ةوعدلا هذه ناريا تلبق دقو عازنلا

 1 * ةيناريالا ةموكحلل ىللخادلا

 تادحالا اهيق تروطت ٠ تاونس ثالث وحن عازنلا رمتساو

 ىف يناريالا لورتيلا قافتا مت نأ ىلا نارياب ةيلخادلا ةيسايسلا

 ١9865 ٠ ةنسس

 لورتيلا ميمأت نع هوجولا ضعب ىف فلتخي انميمأت نأ ظحاليو

 رصم ىف ةممؤملا ةكرشلا نأ فالتخالا هجوأ صخأ نمو ٠ ىناريالا

 نم كلذ ىلع بترتي ام عم ٠ ةيزيلجنا ىع ناريا ىقو ةيرصم ىه
 ىف هتعيبط نع فلتخت رصم ئف ممؤملا قفرملا ةعيبط ناو ٠ جئاتن

 ةيلخادلا تافالخلاو ةيسايسلا ثادحالا نأ نع الضق ٠ ناريا

 ةلقرع وأ لمعلا اذه هيوشتل اهنم ذفني اهيف ةرغث ىبتجالا دجو ىتلا
 ءرصم ىف اهل الاجم دجت ال * هريس

 تلعف ام وحن ىلع « نالا ةيبرغلا لودلا ضعب هيلا دمعت ام لعلو

 ددهت ةلاح لاعتفا ىلا هب ىمرت امنا « ىئاريالا لورتبلا ميمأت رث

 دصقلا اذه نكلو , ىلودلا لخدتلل اغوسم دجت ىتح « 09

 دلك تن ل ل ا

 ٠ ةيلخاد ةلأسمب اصاصتخا
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 .ةيلودلا تاقالعلا يف ميمأتلا رارق رثأ  اعبار

 قعوعت ىتلا ةينوناقلا ديناسالا . سلا اذه يف تحضوأ دقل

 : تصلختساو سيوسلا ةانق ةكرش ميمأت ىف رصم

 ةيرصملا ةموكحلا نم تحنم ةكرش ىمهه ةممؤملا ةكرشلا نأ ١-

 ٠ ىرصم ماع قفرم لالغتساي امازتلا
 ىتلا ةقالعلاو صاخلا نوناقلا صاخشأ نم صخش اهتاو  ؟

 ”ةيرصم ةقالع ىه 2 مازتلالا ةحئام ةيرصملا ةموكحلاب اهطبرت

 اهيودنم ناسل ىلع ةحارص ارتلجنا اهب ترقأ بق ةفصلا هذهو

 عورشم ثحبل 1886 ةنس ندنلب تدقع ىتلا ةيلودلا ةنجللا ىف
 امنضنه اقرط اهفصوب ارتلجنا اهب ترقأ امك ٠ 1884 ةتدس ةدهاعم

 ريم ىف ةطلتخللا لاخلا ماو تنكر ىلا اهسنلا» ,هقولا ةيقق ىف

 ”هنايبأ ,قيس ام ىلع

 مكي ةيرسقا قيفارتنلا طف هير تتم ةنئلاسم ةكئرع اهتاو 0و

 ةيصخ_ شلاب اهل تفرتعاو اهتأشنأ ىتلا ةلودلل ةينوناقلا اهتيعبت

 ٠ ةيونعملا

 هاك رع قسرا رقاد يوما نتفزرخ قمانلا نازل قوت

 لوخلا يف عيماتلا اهدلع ماك يحل ةركفلا عم قفتي امك 2 مازتلالا

 ٠ ارتلجنإو' اسنرف .اهصخأو 2 ةفاك

 ةدايسلا ىف اهقح ىلا اداتتسا ٠ رضم نأ مدقت ام ىلا اتفضأ اذاق

 ىلع قيطت تاعيرشت نم هردصت اميفأ صخرتت نأ اهل ء اهميلقا ىلع
 ميمأتلا ناو ٠ ءاوس دح ىلع اهيضارأ.يلع نيميقملاو اهل نيعباتلا
 سمي الو ٠ :ةيرصملا ةدايسلا هذه صئاصخ نم ربتعي ىنوناق لمع
 ىلا عافتنإلا كلذ ٠  ممؤملا ىرصملا ققرملاب .عافتنالا ةيفيك ةتبلا
 رصم رسيتعت ا ا و ع ستمو

 ' 7+ اهفيفنت ىلع ةنيمأ ٠ ايكرتل افلخ اهفصوب
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 ارتلجنا اهسمأر ىلعو ٠ ةيبزغلا لودلا هتراثأ ام نا انكردأ

 رثؤي ال ٠ ىلخاد ىرصم لمع ددصب ناك ةلعتفم ةجض نه اسنرفو
 دق رصم نأ نع الضف ٠ ةيلودلا تاقالعلا ىف ديعن .وأ بيرق نم

 رارق رادصا ةادغ ٠ نالعالا اذهل ةجاح كانه نكت ملو ٠ تنلعأ

 *14448 ةنس ةدهاعم ماكحأ ٍنيفنت اهبناج نم ىعارتس اهنا *ميماتلا .
 ىلع اهرفاوت مكحب « ةانقلا ةرادال ةيرصملا ةئيهلا تلذب امك

 قيقحتل ةريبك ادوهج ةيرادألا تاهجلل ةلوخملا ةفاعلا' تاطلسلا

 ةديدعلا تالواحملا نم مغرلاب ٠ ئرصملا ماعلا ققرملل مظتنملا ريسلا

 لورتيلا ميمأت دنع اهتاليثم تبرج ىتلا ةيفخلا تاريبدتلاو

 ةزجاعلا رهظمب رصم راهظاو ٠ قفرملا ريس ليطعت دصقب ىناريالا
 نم تيتوأ دق ةلحتملا ةكرشلا ناو ٠ ةيداعلا ةرادالا ةرشابم نع

 * ميلقالا ةيحاص ةلودلا ناطلس ةلواطب ال ام ناطلسلا

 ٠ ةدححتلا ممالا قاثيم نم (5).ةرقف ةيناثلا ةداملا تناكاملو .

 0 : نآب ىضقت
 ديدهتلا نع ةيلودلا مهتاقالع ىف اغيمج ةئيهلا ءاضعأ عنتمي »

 لالقتسالا وأ ىضارالا ةمالس دض اهمادختسا وأ ةوقلا لامعتساب

 ممالا » دصاقمو قفتي ال رخآ هجو ىلع وأ ةلود ةيال ىسايسلا

 1 ٠ « ةدحتملا

 ىتلأ « ةحلسملا ةيداصتقالا ةلمحلا » رابتعا ىلا ىدؤي كلذ ناقف

 ىم ٠ ميمأتلا رارق رودص رثأ ىلع رصم دض اسنرفو ارتلجنا اهتايع

 مكحب هنايتا مرحملا ٠ .رصم لالقتسال هجوملا ديدهتلا ليبق نم
 : ٠ قاثمل

 كاهتنا ىف اتنعمأ لب . دحلا اذه دنع نيتلودلا كولس فقي ملو

 ىداصتقالا» اهديدهت: تنرق امدنع * ماعلا ىلودلا نوناقلا ماكحأ

 طبهم ندتل ىف دقعي رمتؤم ىلا ٠ لودلا نم نضعب ةوعدب « حلسملا
 ىندأ اهل نكي مل * ةميمص ةيرصم ةلأسم ثحبل رامعتسالا ىحو.

 ..: .اهتفايض ىف نيميقملا بناجالاب ساسم
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 ٠ اهيغ ىف ايناطيرب اكيرمأ رزاؤت نأ اروصتم نكي مل هنأ امك

 تاونس ذنم لشرشت 3 عم كارتش شالاب نلعأ دق تلفزور نأ ةيطاتتم

 اهومسأ ءىدايم ةينامث ملاعلا ىلع 195١ ةنس رياني ١5 ىف ةبيرق

 -« ىطنلطالا قاثيم » كاذموي
 ىميلقا عسسوت ل نط ه ةل انو نأ هنم لوالا دنيلا دكأ

 * هريغ وأ

 ىضارالا نم ءرج ىلع للود فارشا نم نذأ دو صقملا وه امف

 د ا ا ا ا ا

 ؟ اكرتشم ارامعتسا ا
 : نأ ىلع صني قاثيملا اذه نم سداسلا دنبلا ناك اذاو

 نكمي ملس عضو ىف نالمأي ىزانلا نايغطلا ىلع ءاضقلا دعبو »
 ةئينامطلا ثعبيو ءاهدودح لخاد نمأ ىف ةايحلا نم بوعشلا عيمج

 ةديعب ةيضار ةشيع نوشيعي ىتح + عمجأ ملاعلا ىف ساتلا ةقاكل
 ه « زوعلاو فوخلا نع

 بعشلا شيعي لصو ؟ ماتيمو هامرم نايتعي هناعضاو لهف

 ؟ قاثيملا ىعضاو تاديدهت نم انئمطم انمآ اقح ىرصملا

 دشحو داليلا هذه ىف ةيرصملا لاومالا ديمجت ربتعي ال لهو

 هقازرأ ىف ىرصملا بعشلا دارفال اديدهت تادحولا قالطاو تاوقلا

 ؟ ةحاورأو

 ٠ لودلا هذه بيلاسأ ةشقانلل عقاولا ىف عستي ال لاجملا نا

 مكحي اروتسد نوكي 5 ةدحتملا ممالل 0 قاثيم حضو ىلا تعد ىتلا

 رصتقت نأ هطورش مهأ نم تلعجو ٠ ةيلودلا اهتافرصت رئاس
 ٠ مالسلل ةبحملا لودلا ىلع ةئيهلا ةيوضع

 نمضي ةانقلا ةرادا ىلع ىلود فارشاب ةيبرغلا لودلا قدشتت

 ؟ نالا « ىلودلا فارشالا » ةراثا ىلع ثعابلا وه امف ٠ اهيف ةحالملا

 نم نأش ىف ايلود مزتلت ةيهتنملا سيوسلا ةانق ةكرش تناك لع
 تايناكمالاو ةينوناقلا ةيلهالا نم اهل ناك لهو ؟ ةحالملا نوئش
 ؟ مازتلالا اذه لثمب دهعتت ام
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 صاخشأ نم اصخش تناك ٠ تحضوأ امك ٠ ةانقلا ةكرش نا
 دلوتت ةيلود تاقالع ةيأ ىف لخدت نأ اهل سيلف ٠ صاخلا نوناقلا
 اهيدل ىتلا ىم ةانقلا ةيحاص رصم تناكو ٠ ةصاخ تامازتلا اهنع
 ةضاحتلا اهتطلس ةسرامم نم اهنكمي ام تايناكمالاو لئاسولا نم
 ةيميلقالا اههايمب ىقتليو اهيضارأ قسشي ىذلا ىتاملا اهارجم ىلع

 ريضحتلا تقو ىلا ىركذلاب دوعأ نأ دوأ ٠ ةيسانملا هذهبو
 ةنس ندنل ىف ةيلودلا ةنجللا تعمتجا امدنع ٠ 1848/4 ةنس ةدهاعل
 ٠ ةعبارلا ةداملل ةيسنرفلا ةموكحلل عورشم ثحبلل مدقو 6

 اهتديأ دقو ٠ ةرظتنملا ةدهاعمللا ذيفنت بقارت ةيلود ةنجل فيلآتب
 ٠ ىرخالا لودلا هيف

 : تأتراو ٠ ةبقارملا ةنجل ةركف تضراع ارتلجنا نأ ريغ

 «  ةيرصملا ةموكحلا ىأ  ميلقالا ةموكحل رمالا اذه ضيوفت »
 بودنملا ريبعت دح ىلع اهنأش نم ىسنرفلا حارتقالا ىلع ةقفاوملا نال

 بناجيب ةةانقلا ءىطاوش ىلع ةثلاث ةطلس داجيا » : ىزيلجنالا

 مئاقلا ماظنلا ليدعتل ىعاد ال هنأو ٠ ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا

 ٠ « ةانقلا حاتتفا ذنم ةتيافك براجتلا تتبثأ ىذلا

 عقاولل ةافاجم نم لوقلا اذه هنمضت ام ىلع ضرتعأ تنك ناو
 بودنملا ناو اصوصخ ةطلس اهنأب ةانقلا ةكرش فصول ةيسنلاب
 دقف ٠ صاخ صخش اهنأب ةنجللا هذه ىف رقأ دق هسفن ىزيلجنالا

 ةيهقارمللا حارتقا نم ارتلجنا فقومب طقف دهشتسأ نأ تدرأ

 ٠ ةيلودلا
 نأ نم اهتيشخ ثعايب ٠ ةبقارملا هذه ءاشنا ىف لودلا تحلأ مث

 ايناطيرب ىحو ةلتحملا ةلودلا دارفنا ىلا *رصمل ارتلجنا لالتحا ىدؤي

 ةظوط هن ايعانم رهضو ٠ ةانقلا ىف ةصاخ تازيمب

 نيبو ٠ بناج نم ايناطيرب نيب بذجلاو دشلا عباطب تمستا
 ىهتنا * رخلا بناج نم ىرخالا لودلا نم اهديأ نمو اسنرق
 ةدهاعملا نم ةنماثلا ةداملا اهيف تغيص ىتلا ةروصلا ىلع حارتقالا

 - ىمحر
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 ةعقوملا لودلا ءالكو ةيلاحلا ةدهاعملا ذيفنت ةبقارمب فلكي ه

 ةانقلا ةمالس ددهي فرظ لكدنع نوعمتجيو *رصمب نودمتعملا اهيلع

 ةساير تحتو مهنيب نم ةثالث ةوعد ىلع ءانب ٠ اهب رورملا ةيرح وأ
 ةموكحلا نو لطيحي وأ ٠ ةمزاللا تاقيقحتلا ءارجال ٠ عهديمع

 ريبادتلا ةموكحلا هذه ذختت ىتح هنونيبتي ىذلا رطخلاب ةيويدخلا

 ٠ اهمادختسا ةيرحو ةانقلا ةيامح لفكت ىتلا

 ذيفنت ةمالس نم ققحتلل ةنسلا ىق ةرم نوعمتجي لاح ىأ ىلعو

 صاخ تودنم ةسايرب ةربحالا تاعامتجالا هذه دقعتو » ةدهاعملا

 زوجيو ٠ ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةموكحلا ضرغلا اذهل هنيعت
 ةلاح ىف هساربيو عامتجالا ىف اضيأ كرتشي نأ ىويدخ بودنل

 ٠ ىنامثعلا بودنملا بايغ

 لك قيرفت وأ لمع لك ءاغلا اوبلطي نأ ةصاخ ةفصب مهيلعو
 ىدؤي وأ هنم ضرغلا نوكي نأ نكمي ةانقلا ىبناج دحأ للع ٠ دشح
 « ٠ ةماتلا اهتمالسو ةحاللا ةيرحب ساسملا ىلا

 عابتاب ةمزتلم ةيرصملا ةموكحلا نأ ديفي ال صنلا اذه ناك نئلو
 ناو : ةيراشتسا ةنجل عقاولا ىف ريتعت ىتلا ٠ ةنجللا هذه ىأر
 ٠ ةيسانم ىه اهارت ىتلا ريبادتلا فختت نأ ةموكحلل

 : هانيم اظفحت عضت نأ لع تصرح دق ارتلجنا نأ الا

 دعي ٠ حرتقملا عورشملا نأ ةمات ةفصب اموهفم نوكي نأ بجي »

 ىتلا ريبادتلل انايب « ةيناطيرملا » ةلالجلا ةبحاص ةموكح رظن ىف

 نكلو ٠ ةمئاد ةفصب ةانقلا زكرم ميظنتل اهنيب اميف لودلا اهلبقت

 تاوقلا قوقح لقرعي لكشب ٠ قيبطتلا ةبجاو ريبادتلا هذه دعت ال

 ىذلا لمعلا ىف اهتيرح لطعي وأ ٠ رصم لتحت ىتلا ةيناطيربلا
 ةصاخلا فورظلا ىف لاعف هجو ىلع اهتمهمب موقتل ٠ هنع ىنغ ال

 ٠ ةدهاعمللاب ظفحتلا اذه قحلأ دقو ٠ « نالا ةمئاقلا ةتقؤملاو
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 هنع لزانتلا مت نأ ىلا 1884 ةنس دعب ايراس ظفحتلا لظ دقلو

 ٠ امئاق اهيف ظفحتلا ناك ىتلا ةرتفلا هذه ىفو ١9٠5 ٠ ةنس ىف

 ٠ هنم ةدافتسالا ىف ٠ رصم ىف ذوفن نم اهل امب ارتلجنا تعسوت

 ٠ اهذافن فقوت دق 184848 ةنس ةدهاعم نأك لاحلا تراص ىتح

 دقعت ملف *ةباقرلا مايق فقو ىلع ةيادبلا ذنم ارتلجنا تلمع امك

 ٠ مايالا نم موي ىق ةنماثلا ةداملا ىف اهملع صوصنملا ةنجللا

 ءاسنرفو ارتلجنا نيب ةمئاقلا تافالخلا تيوسا9* 5 ةتسس ىقو

 هنم لوالا ةداملا تصنو + ١905 ةنس ليربا 8 قافو ىضتقمب

 : نأ ىلع

 ىف ةيسايسلا ةلاحلا رييغت ىف ركفت ال ةيناطيربلا ةموكحلا »

 ٠ ميلقالا اذه ىف ارتلجنا تافرصت لقرعت نل اسنرف نأو ٠ رصع

 « * رخآ لكش ىأب وأ ٠ لالتحالا لجأ ديدحت بلطب ءاوس

 : نأ ىلع قافولا نم ةسداسلا ةداملا تصنو

 بحاص ةموكح نلعت سيوسلا ةانقب رورملا ةيرحل انامض »

نس ربوتكا ىف ةمربملا ةدهاعملا صوصنل اهلوبق ةيناطيربلا ةلالجلا
 ة

 « * ديفنتلا عضوم اهعضوو

 نايريس تليقو ٠ ظفحتلا نع ايناطيرب تلزانت صنلا اذهبو

 ٠ ةدهاعملا

 * ( ١78 ص قباسلا عجرملا ناوشر هللا دبع روتكدلا عجار )

 ةدهاعم ةيفنت فقو نأ « ارتلجنا ملعت نأ بجيف مث نمو

 هنأو ٠ ةيلودلا قيثاوملاب ىه اهثبع ىلا مجري امنا ٠ 18484 ةنس

 نم اهلظ هيف حشكنا ىذلا مويلآ نم
 اهتاوق تلجو « ةيرصملا ةانقلا

 هيف نكمتت ىذلا مويلا وه ٠ ةعجر ريغ ىلا ةبيطلا رصم ضرأ نع

 ةوقلا اهيدل تسيل رصم نال ال ٠ ةيلودلا اهتامازتلاب ءاقولا نم رصم

 قاشتمال اهءانبأ رصم تابع دق ذا ء اسنرف وأ ارتلجنال ىتلا
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 نال امناو ٠ اهلالقتسا نع عافدلاو اهيضارأ نع دودلاو مايسحلا

 ريدقتلا نم هب قئاللا ناكملا ماعلا ىلودلا نوناقلا لزنت رصم
 زئفيلك روتكدلا هلاق ام ددصلا اذه ىف ددرت رصم ناو * مارتحالاو
 ىف ةيحتلا ممالل ةماعلا ةيعمجلا سيئرو ا!دنلوه ةيجراخ ريزو

 "ام , اكيرمأب نوتسنرب ةعماجب اهاقلأ ةرضاحم ىف , 1905 ةنس
 : ةصن

 ىتلا ٠ ةدياحملا ةادالاو ديحولا فدهلا وه ىلودلا نوناقلا نا »
 الضفو ٠ ةيلودلا اهتاقالع ىف اهمدختست نأ لودلا ةفاكب ردجب
 هيلع مسرت نأ لودلل نكمي مئاعدلا ىوق ساسأ وهف كلذ نع
 ةريدج حبصت نأ اقح ةسايسلا هذهل تناك نا ٠ ةيلودلا اهتسايس
 ٠ ةيمستلا هذهب

 تافالخلاةيوست دكّوي ىذلا زاكرلا قحب وه ىلودلا نوناقلا ناو
 ىف ةلاعفلا لماوعلا نم هنأ ىلع ةوالع ٠ ةيملسلا قرطلاب ةيلودلا
 ىمو ٠ ىسايسلا ءاهدلاو ةراهملاو ةيزاهتنالا صرف نم لالقالا
 صوصن ىلا نومكتحي ال نمم ةساسلا ضعب اهب مستي ناك تافص
 ٠ ةرباغلا ةنمزالا ىف ىلودلا نوناقلا

 ايعافد افقوم ذختت ىتلا لودلل ةصاخ ةيمهأ ىلودلا نوناقلل ناو

 ىرحالاب وأ ىوق عرد وهف مث نمو « ةيلودلا ةسايسلا حرسم ىلع
 ٠ « عاقدلا ةحلسأ ىوقأ نم حالس
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 هانمل امد

 ىءامسررا واو

 يم اسَع لاك م١ ماَمماَعس





 ةيجيتارتسالا ىنعم
 عيصأو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بقع لظفللا اذه لوادت رثك

 ٠ تاضوافملاو تاساردلاو ثوحبلاو ثيداحالا هلوح فوطت اروحم

 ةسايسلا نيب جزمت ىتلا ىناعملاو صئاصخلا نم هيلع لمتشي ال

 دحاو ءاعو ىف ةيونعملا ىوقلا ةفاكو ٠٠٠ داصتقالاو ٠٠٠ برحلاو

 ةايحب الا ايحب الو ومني ال ىذلا يناسنالا دسجلاب ههيبشت نكمي

 +٠ هئاضعأ ةفاك ومنو

 امنا ٠٠٠ ام ةقطنمل وأ ةلودل ىجيتارتسالا نايكلا نع ثيدحلاف

 اذه اهنم فلأتي ىتلا رصانعلاو ءاضعالا ةقاك نع ثيدحلا ىنعي

 اهنم ةدافالا نسحو اهتمالسو ىدبالا ةوق ىلا جاتحي ىذلا دسجلا

 ةيركسعلا ىوقلا لثمت كلذب ىهف هتمالس نع دوذتو هنع عفادتل

 اهتءافك ىلع فقوتت ىتلاو وجلاو رحبلاو ربلا ىف اهرصانع ةقاكب

 * اهئاخرو اهنمأو ةلودلا ةدايس

 دن هريغ نع هزيمت حمالمو رصانعو ءاضعأىلا دسجلا جاتحي امكو

 همامأ عصقيو هلوح رودي ام اهب ىري نويع ىلا اضيأ جاتحي امكو

 ءاقينصأ نم هناريج تاسمه عباتيو اهب عمسي نذآ ىلا هتجاحكو

 ثدحتيو هقطنمب عفاديو هقحب قطني ناسل ىلا هتجاحكو ٠٠٠ ءادعأو
 * ٠٠ تاعمتجملاو لقفاحملا ىف هب

 ىري ىذلا ةلودلل ىمايسلا زاهجلا اهعومجم ىف لثمت هذه لك
 هكلست وأ هيلع ريست ىذلا قيرطلا ملاعم ططخيو ركفيو عمسيو
 : ٠ ىلودلا مضخلا ىف

 هئاضعأ ةفاك ىوريو ىذغي زاهج ىلا اضيأ دسجلا جاتحي امكو
 ةردقلا ىلا جاتحي ىجيتارتسالا نايكلا ناف ةايحلاو ةوقلا ريساكاب

 ىتلا ةيداملا ةوقلا بابسأ لك هحنمت ىتلا ةيداصتقالا ةقاطلا وأ
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 زاهجلا ةءافك نم ديزت ىتلاو ةيركسعلا ةوقلا ةءافك اهيلع دمتعث
 ٠ هعوبر ىف لمعي ىذلا ىدملا عاستاو ىسايسلا

 هيف ثعبتو ٠*٠ هكرحت ىتلا حورلا ىلا دسجلا جاتحي امكو
 ةيوسنعملا ىوقلا ىلا جاتحي ىجيتارتسالا نايكلا ناف لمالاو ةايحلا
 ةيسايسلاو ةيلاملا ىوقلا رصانعلا لكءامتاو ءاكذالا مزلت ىتلا ةيلاعلا
 اهنم ةدافالا نسح نامض عم ةورذلا ىلا اهب لوصولاو ةيركسعلاو

 ٠ ةروص لضفأ ىلع اهلك

 ةلصتم ثيداحأ عقاولا ىف ىنعي ٠٠٠ ةيجيتارتسالا نع ثيدحلاف

 اذصه ىف ضرعتت ْنلو * ٠٠ ةعمتجم رصانعلا هذه لكب ةطبترم

 ٠.. ىلودلا طيحملا ىف ةانقلل ةيجينارتسالا ةميقلا ىلا ثيدحلا

 ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ميمأتلا رثأ نع نالا رصتقنس نكلو

 عوضومب هبرغو ةقرش ملاعلا مامتها ىف ناو ٠ ةيميلقالاو ةيلحملا

 رثالا ىلعو قفرملا اذهل ةصاخلا ةيمهالا ىلع ايدام اليلدل ميمأتلا

 اذه ىف ملاعلا ءابنأ عباتي نم ناو ميمأتلا نع جتن ىذلا خلايلا
 ىذلا رودلا ةوقو ةانقلل ىجيتارتسالا نزولا ةقيقح كرديل نأشلا

 ٠ ةيملاعلا ةيجيتارتسالا لقح ىف هيدؤت نأ عيطتست
 ةداق تاعامتحاو ٠٠٠ ةيدرغلا ةيركسعلا ىوقلا دشح ناو

 ٠. ةململعلا ةيلاملا قاوسالا زازتهاو ىربكلا لودلا ةساسو

 عوضوملا اذه لوح ضرالا بوعش لك هتدبأ ىذلا ملايلا مامتعالاو
 مظن نم ١ريثك ريغيس ةانقلا ميمأت نأ ىه ةدحاو ةقيقح ىنعي امنا

 نم اريثك ريغيس لب ٠٠ بوعشلا نيب ىلودلا لماعتلا لئاسوو
 ىلعو ةيركسعلا دعاوقلاو ةيجيتارتسالا لقتلا زكارم عيزوت ططخ

 بونجو طسوالا قرشلاو ضيبالا رحيلاو قرشلا قطانم ىف صخالا
 نم ريثك هنع ضخمتيس ميمأتلا نا امك ٠*٠ ايوروأ قرشو ايسآ
 ايسمآ ىف صخالا ىلعو ميدقلا ملاعلا بوعش نيب لماش روطت
 ,ةيلاحلا نورقلا لاوط امهعوبر نيب رامعتسالا لأص ثيح ايقيرفاو
 عاضوالاو مظنلا ىلع ةرشايم راثآ ىبوعشلا روطتلا اذهل نوكيسو
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 ةيداصتقالا نياوملا ىلع كلذكو ملاعلا ءاحنأ لك ىف ةيسايسلا

 هرثأ هل نوكيس امم لودلا نيب لماعتلا رهاظم لك ىلع اضيأو

 ٠٠ هوجولا ةفاك نم رصعلا اذه حمالم ليدعت ىف هجئاتنو

 ميمأتلا اهتبنأ ةروث لوأ نأ ىرن لحم لا ىركسعلا نادمملا ىفف

 خيرات ىف ةرم لوال دجو ىذلا ريرحتلا شيج قلخو مايق ىه

 اهل تضرعت نأ قيس ىتلا ةيركسعلا نحملا نم مغرلابو ٠٠ قرعشلا
 بعشلا مايق نأ الا اهريغ عم ةراتثو اهدحو ةرات اهتزاتجاو رصم

 نأ ةموكحلا نم رظتني نأ نود هسفنب ةماعلا ةئبعتلا نلعيل هلمكأب

 ةتئيعتلا هذه مايق نا ٠٠ لوقأ ٠+ اهيلع هثحت وأ اهيلا وعدت

 ساسأ ىلع ةيلخادلا ةهبجلا ءانب ىنعي امنا ةروصلا كلتب ةيبعشلا

 ىفو تاهيجلا ةفاك ىف دومصلاو فوقولا ىلع اننيعي نيتم ىوق
 * فورظلا لك

 ىف تكرتشا امك نيتيملاعلا نيبرحلا ىف رصم تكرتشا دقل

 لثمي ىبعش ىشيج دجوي ملف كلذ عهو نيطسلف برح
 وأ ةوقلا

 * ريرحتلا شيج ىف اهارنو اهسملت ىتلا ةءافكلا وأ ميظنتلا

 رصمل ىركسعلا خيراتلا ىف لوحتلل ةطقن نذا ميمأتلا ناك

 اهتردق كلذل اعيت تفعاضتو ٠٠ اهدهج فعاضت دقل ٠٠ ةثيدحلا

 انك امو ٠* رامضملا اذه ىف مامالل ةعساو تاوطخ انيئوو اهتءافكو

 برفغلا اهراثأ ىتلا ىريكلا ةجضلا كلتب مقت مل ام اهيلا لصنل

 ءاسنو الاجر ٠* خويشلاو بابشلا عمتجا دقل ٠٠ ىيمأتلل ةجحيتن

 دحاو روعشيو دحاو ديعص ىف بعشلا تاقبط عيمج نم
 نولمعيو

 ٠* دحاو فده لجأ نم ٠٠ دحاإو ماظنب نويردتيو

 ٠ ٠ اهميعدتو اهتيوقت ىلع انلمعو ٠* ةيلخادلا انتهبج اننسك دقل

 تحبصأ دقلو ٠٠ نيدايملا ىقاي ىف انتوق ساقت اهتوق ردقبو

 عارصلا ىلع ةرصاق دعت ملو ةلماش ةيبوعش ابرح ةثيدحلا برحلا

 تحيصأو ٠** لاتقلا نيدايم ىف ةيركسعلا تاوقلا نيب ىداملا
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 امهدومصو بوعشلا ةدارا ىلع اهجئاتن فقوتت برحلا ةيلوئسم

 اريثك انيأر دقلو . اهلجأ نم لتاقتو عفادت ىتلا ةديقعلاب اهكسمتو
 ةحلسملا اهتاوق راصتنا نم مغرلاب اهنايكو اهتدايس تدقف لودلا نم

 مدعو ةيلخادلا اهتهبح عدصت بيسب كلذ ناكو برحلا نيدايم ىف
 هتبثأ ام ناو ٠٠ ةثيدحلا برحلا بلاطم مامأ دومصلا لع اهتردق

 رشبب امم رامضملا اذص ىف ىعوو جوضن نم ىرصملا بعشلا

 بيس رامعتسالا اهقلخ ىتلا ةمز الاتناك دقلو بقترملا انلبقتسمب

 ضرالا عوير لك ىف رارحالا ةفاكل تءاضأ ىتلا ةرارشلا ىمع ميمأتلا

 ٠٠ حيحصلا ىباجيالا داحتالا قيرطو ريرحتلا قيرط

 فالتخا نم مغرلاب ةدحاو ةيضق ىلع ضرالاب وعش عمتجت ملف
 وأ اهيضارأ دعابت نم مغرلابو اهب نيدت ىتلا ةيسايسلا بهعاذملا

 اهرزا نم دشت رصم ءارو تععمتجا امك ٠٠ ةايحلا ىف اهفادهأ نيابت

 ٠٠ ةيرحلاو قحلا لجأ نمو ٠٠ اهلجأ نمو اهعم عفادتو

 اهتردق نم فعاض رصم ءارو ىبعشلا ىملاعلا لتكتلا اذهف

 اهقوقحو اهتيضق ىف ٠٠ لمالاو ةقثلا نم اديزم اهحنمو ةيركسعلا
 عاقدلاو ىركسعلا بيردتلا ىف اهاطخ تعراسو اهدعاس دتشاف

 عقادي ايدتج نطاوم لك حبصأو هتداق عم بعشلا بواجتو ىندملا
 هلبقتسم نعو هسفن نعو هقح نعو هضرأ نع ةرم لوال هبلقب

 ةروص ةفراحلا ةروثلا هذهل نكت ملو ٠٠ هدافحأو هدالوأ لبقتسمو

 تضاخ امد نعو نيتيضاملا نيبرحلا رصم تضاخ امدتع ةلثئامم

 رامعتسالاو ةددعتم نيدايمى ذ براحت ىه تناك ذا نيطسلف ةكرعم

 ٠٠ داصرملاب اهلوحو اهمامأو اهءارو

 اهب ىنعت رصم تأدب ميمأتلا اهنع ضخمت ةديدج ةيولز كانهو
 كلمت رصمق .. ةصاخ اقفصب ةيرحبلا اهتوق ىهو ةصاخ ةبانع

 امئاد ىع تناكو رمحالاو ضيبالا نيرحبلا ىلع نيميظع نيئطاش

 ةيفاكلا ةيرحبلا ةوقلا كلمت تناك ام دنع ةيضاملا اهروصع ةديس

 نيرحبلا نيذه ىلع ىفارغجلا اهعقوم تامازتلا عم افاكتت ىتلا
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 ايسآ ثألثلا ىريكلا تاراقلا نيب ميدقلا ملاعلا بلق ىُ نيعقاولا

 فصتي ىتلا ايازلا ةقيقح رصم تكردأ دقلو ٠٠ ابوروأو ايقيرفاو

 هل لفكت ةيرحب ةوق نم هجاتحي امو ىجيتارتسالا اهعقوم اهب
 ردقهب ةوقلا كلتب ضوهنلا ىلع تلمعف ٠٠ ةدايسلاو ةمالسلا

 نم نفسلا ةوق وه ٠٠ ةيرحبلا ةوقلاب دوصقلاو ٠٠ تعاطتسا ام

 مهتريخو مهددع ثيح نم اهدارفأ ةوق كلذكو اهداتعو اهددع ثيح

 ٠ داتعو حالس نم مهيدل امب ةدافالا ىلع مهتردقو

 ةرهاظلا هلئاسو لكب برغلا لواحي فيك ميمأتلا دعب انيأرو
 اهترادا ىف رصم زجع نع فشكيل ةانقلا ىف ةحالملا ليطعتل ةيفخلاو

 ىتح 'ةحالملا ريس نامضل ةمزاللا ةيرحيلا ةربخلا ىلا اهراقتفا ىفو

 لخدتلا ةجحب ريبادت ةيأ ذاختا رامعتسالل رربت ىتلا ةصرفلا قلخت

 0 ٠" ةيلودلا ةحالملل اهتيحالصو ةانقلا ةمالس لجأ نم

ايض نم امديصرب تناعتساو هلك اذه تكرادت رصم نأ الولو
 ط

 اذه هجاوت نأ تعاطتسا امل نيدشرملا ىف زجعلا دس ىف ةيرحبلا

 ءةريطخ تافعاضم نع ضخمتي نأ انكمم ناك ىذلا قيقدلا فقوملا

 نم مغرلاب ةانقلا ةرادا تعاطتسا اهدحو رصم نأ ملاعلل انتبيأ دقلف

 نع فقوتلاب نيدشرملا ىلع ريثأتلاو ةحالملا ليطعتل برغلا تالواحم.

 ءاهتنا بقع لمعلا ىلا ةدوعلا نع عانتمالاب وأ ةلاقتسالاب ءاوس لمعلا

 ةكرشلا اهتمدق ىتلا ءارغالا لئاسو ةفاك نم مغرلابو مهتزاجأ

 عمو ةيناطيريلا ةيسنرقلا ةيسايسلا تاطلسلا ةدعاسمب ب ةاغلملا

 عيمجلل ةسوملم ةقيقح نع قيقدلا فقوملا اذه فشك دقف كلذ

 0 ىرحبلا ناديملا ىف اهدوهح فعاضت نأ بجي رصم نأ ىهو

 اهتدايس .اهل ديعي ديدج ليج قلخب ةيانعلا اهنم بلطتي اذهو

 لجأ نم قالطنالل ةصرق ميمأتلا ناكف ٠٠ نادبملا اذه ىف ةميدقلا

 هدشح ام لك نم مغرلاب رصمق ٠٠ ةيرحبلا انتدايس لامكتسا»

 اهئتطاوش نيمأت تعاطتسا ةيرحبو ةيوج تاوقو ليطاسأ نم برغلا

 اذهب عنقت مل اذه لك عم اهنكلو ٠ ايركسعو اينف ةحالملا نيمأتو
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 قيقخت لجأ نم لمعتسو تلمع لب ةيرحبلا ةرافكلا نم ىوتسملا
 ٠٠ ةيونعلاو ةينفلاو ةيداملا اهروصي ةءافكلا هنه نم ديزملا

 ةلود ىضاملا هيلوي 51 ذنم تحبصأ دق رصم نإ لوقلا انتكميو

 ةليسو ميمأتلا ناك دقلف اهنزو اهلو اهرطخ اهلو اهنأش اهل ةيرحب
 كلت صخالا ىلعو هلك ملاعلا اهسملي نالو ةقيقحلا هذه فرعت نال

 ةقطنم لوح اهليطاسأ نم اديزم دشحت لازت الو تناك ىتلا لودلا
 هيلع توطنا امم مغرلاب ندنل ىف نورمتؤملا فرتعا دقلو ٠٠ ةانقلا
 دقل لوقآ ٠٠ارصم ىلع طغضلل ططخو اياونو دانع نم مهرودص
 فييكت ىف نأش اهل نوكي نأ بجي رصم نأب اعيمج ءالؤع فرتعا
 ةايح اهيلع فقوتت لب اهب طيترت ىتلا ةيلودلا ةحالملا نامضو
 رودلا ةقيقحب برغلا فارتعا ناف ةصاخ ةفصب ةيبرغلا ابوروأ
 بجي ام ىلع اليلد هدحو ريتعي نآشلا اذه ىف رصم نم بقترملا

 اهلوطسأ ىف ءاوس ةيرصملا ةيرحيلا ةءافكلاو ةوقلا هيلع نوكت نأ

 ىف نولمعي نيذلا نييرحبلا نييئاصخالا نم اهديصر ىف وأ
 نوريتعي نيذلا ةيرحبلا ةفاشكلا ىف ىتح وأ ىراجتلا لوطسالا

 حسنت رصم تأدب لعفلابو ٠٠ ىطايتحالا وأ ىناثلا طخلا ةياثمب
 ةليسو ةيرحيلا اهتوق نوكتنسو رامضلا اذه ىق اديدج ابوث اهسفنل
 ةلواحم ىأ دض ةيلودلا ةحالملا نيمأت لجأ نم لمعت ةرشابم ةراداو
 ةلواحم ىأ دض ةيلودلا ةحالمللا نيمأت لجأ -نم لمعت ةرشابم ةادأو

 عوبر ىف ىلحملا مالسلا لجأ نم اضيأو ٠* اهليطعت فدهتست
 كلذل اعيت لدعتتسو * ٠ ضيبالا رحبلا قرش ىفو طسوالا قرشلا
 رصم قيولطتل اهدعأ دق ناك ىتلا لالغتسالاو رامعتسالا ططخ

 رامعتسالاو لالغتسالا ةراق اهرابتعاب ةماع ةيقيرفالا ةراقلاو ةصاخ

 19560. ماع نم ةيويسالا ةراقلا ىف رامعتسالا نايك عدصت نأ دعب
 هبجنأ ىذلا ىناثلا دولوملا ةياثمب ىرحبلا اندجم ثعب انيأر اذكهو
 ٠ ريرحتلا ششيج مايق بناجب ميمأتلا

 ناك داليلل ةيركسعلا ةمالسلاو ٠٠ قخادلا نمالا ةيحان نمو

 لماك زاهج نم ةميدقلا ةكرشلا هتقلخ امل ايقيقح اريهطت ميمأتلا

 تاآةهك



 الوأ اهتردقو اهتايناكما ةفاك دصرو رصم ءاينأ ىلع سسجتلل
 رصانلا ديع لامج سيئرلا اهفصو امك ةكرشلا تناك دقف ٠٠ لوأب

 اتتاكرح لك لجستو اننوئش بقرت تناكف ٠٠ داليلا لخاد ةلود

 تايرجم ىلع اهفارشاو اهمايق مكحب اناياونو انططخ ةفاكي ملعتو

 عضخت تناك ةكرشلا كلت نا مولعمو اندالب ىف ةيلخادلا رومالا

 ىمهو ٠*٠ اكيرمأو ايناطيربو اسنرفل اهتسايسو اهترادا ىف ةرشابم
 ىهو ليئارساب فرتعا نم لوأ تناك ىتلا ثالثلا لودلا سفن

 ىئالقلا حيرصتلا ةلودلا كلت ةمالس لجأ نم تردصأ ىتلا

 برح ةلاح ىف ةيمسرلا ةيحانلا نم رصم تناك املو ٠*٠ فورعملا

 تانايبلاو تامولعملا لك لظت نأ نذا ايرورض ناكف ليئارسا عم

 نع ةكبعي ةيركسعلاو ةيداصتقالا رصم ةردق نع تايئاصحالاو

 لك برستت تناك فيك ةرم نه رثكأ انيأآر دقلو ليئارسا لوانتم

 ةروصب ليئارسا ىلا ةميدقلا ةكرشلا قدرط نع تامولعملا هذه

 ٠ كرويوينو سيرابو ندنل ىف اهئالمع قيرط نع وأ ةرشابم

 دالبلا ةمالسل ايرورض ارمأآ ةانقلا ةكرشل رصم ميمأت ناك نذا

 تناك ىذلا ديحولا ذفنملا قلغأ كلذبو ىلخادلا اهنمأو ةيركسعلا

 ميمأتلا نا لوقأ ٠٠ رصم ءاينأ نم اهتجاح لك ليئارسا ةنم دمتست

 ىركسعلا زاهجلا ةمالس لجأ نم ةليسو ناكو نمالا مامص مكحأ
 ةيوقتل ةليسو ناك دقف رخآ ىنعمبو ةلودلل ىسايسلاو ىداصتقالاو

 ىف وأ صاخلا اهطيحم ىف ءاوس ةلودلل ىجيتا رتسالا نايكلا

 56 ماعلا ىميلقالا اهطيحم

 نم اهيف رمي امب ةانقلا ىف ةحالملا ةكرح عبتتي نم ناف اضيأو

 ٠٠ قرشلا ىلا برغلا تاجتنم نم كلذكو برغلا ىلا قرشلا تاماخ

 ىتلا ةيداصتقالا ةكرحلل ةنكمم ةروص قدأ ىلع فقي نأ عيطتسي

 ىف ةماعلا تاهاجتالا نع فشكت ىتلاو برغلاو قرشلا اهلدابتي

 اهب اطبتريو اهيلع بترتيب ىتلا كالهتسالاو خاتنالا ةسايس
 ٠ ىلودلا ىركسعلاو ىمايسلا. نازيملا

 تا6ال



 ديدجلا اهعضو مكحب عيطتست ةانقلا ةكرش تممأ دقو رصم ناو

 ةيداصتقالا اهتطخ ديدحت ىف حيحصلا قيرطلا اهسفنل مسرت نأ

 عقاو نم ملاعلا هيلا روطتي ام ءوض ىلع ةيركسغلاو ةيسايسلاو

 قيرط نع اهيتأت ىتلا ةيقيقحلا لهاتملا نم ىقتست ىتلا تانايبلا
 ىتلا ةقيقحلا هنذمه ناو ةانقلا ربع ةيملاعلا ةحالملا نيمأتو ةبقارم

 نأو رصم بسكت نأ اعيمج اهيلع بجوت امم لودلا لك اهكردت
 ةحالملا ةحلصم ناف عيمجلا ةمدخل ةليسو دايحلا ذاختا ىف اهديؤت

 رصم ءاقب لجأ نم لودلا لك لمعت نأ نايضتقي اهنمأو ةيلودلا
 اهعضوبو ةديدجلا اهتفصي اهنال كلذو ىلود عازن ىأ نع ةديعب
 ةبقارم نم لودلل ةروتسلا اياونلا لك فرعت نأ عيطتست ديدجلا
 لودلا هذه رارسال ةمتاك كلذب ىهف داريتسالاو ريدصتلا تاكرح

 زنيميحتلل فورظلا اهتمحق رصم ناو ضرف ولف ء نأشلا ةبحاص

 ٠ ىللاعلا مالسلا نيمأت ىلع دعاسي نل كلذ ناف ام بناجل

 ىف ءاوس رصم هيلا تعد ىذلا دايحلا ةقيقح تحبصأ دقل نذا

 مداخ وه ام ردقب برغلاو قرشلا ةمدخل ةليسو ىنويربو جنودناب
 ففخم » ةباثمد ىحضأ ةانقلا ميمأتف , اهلوح امو رصم ةمالسل

 تضراعت اذا تقو ىأ ىف عقت نأ اهل اردقم ناك ىتلا «٠ ةمدصلا

 فارشا تحت ةائنقلا تلظ ولف ٠٠ برغلا ةحلصم عم قرشلا ةحلصم
 اسنرفل ةيداعملا ىوقلا لخدت ىف ابيس كلذ ناكل ةميدقلا اهتكرش

 ىلع رطيسست تناك ىتلا ىوقلا امهرابتعاب ) اكيرمأو ايناطيربو
 ةرشايم ةليسو نوكيس لخدتلا اذه لثم ناو ( ةميدقلا ةكرشلا

 جورخلا اهنأشنم نوكي دق ىتلا تالامتحالا ددعتو راطخالا ةفعاضل

 رصتقا امدنع نيتيملاعلا نيب رحلا لالخ ثدح امك اهتديح نع ةانقلاب

 قلخ هيلع بترت ىذلا رمالا ءافلحلا بناج ىلع طقف اهتامدخ لاجم

 داعبا لجأ نم ناملالا بناج نم طسوالا قرشلا ىف ةديدج ةهبج
 رصم ميمأتف « ةأنقلا ىلع ايناطيربو اسنرفل ةيراكتحالا ةرطيسلا

 ةيرحو الوفكم دايحلا نوكب نأ ىف لمالا ددجو ققح دق ةكرشلل

 ناك ىتلا ىركسعلا رتوتلل فيفخت كلذ ىفو ةنومضم ةحالملا

 سه ا هرؤلاعح



 « برحلا تناك املو ٠ ةانقلا ةكرش ممؤت مل نا موقي نأ لمتحي
 رمالا ناكف بوعشلا لكل هنوتآ عستي اناديم ٠٠ اهيابسأ تناك امهم

 اهيضارأ ربع لقني امو اهلوح رودي ام ىلع رصم فقت نأ ايرورض
 اهسفن نمؤت نأ عيطتست ىتح لاجرو داتعو داومن ه اههايمو

 ٠٠ اهلوح مالسلا نمؤت نأ عيطتست كلذبو ايناث ةانقلا نمؤتو الوأ

 نا ايسيكردت انام ةركسلا اينبالببل ةلييشو: حصا يمانلابو

 ٠ هنودب اهغلين

 اهيلع موقي ىتلا ةيناثلا ةماعدلا وهو ٠٠ ىسايسلا ناديملا ىفو
 ايلخم ايسك عيمأتلاب تيسك رصم ناف ةلودلل ىجيتارتسالا نايا
 فوقولا نع هنالتكتو هتساسو هتداقب برغلا زجعأ ابملاعو ايميلقاو

 ةفصلا تاذ لئاسولا سملتت ةيبرغلا لودلا تراصف اهمامأ هدحو

 ةيرامعتسالا اهفادهأ اهئارو نم ققحت ةعيرذ اهذخأتل ةيلودلا

 ٠ ءايريكو ةفنأ نم اهل ىقب ام اهب نوصتو

 هتذختا امبو يناودعلا امهكلسمب اسنرقو ايناطيرب تلجعت دقل

 ةموصخو ةيداصتقا ريبادتو ةيركسع تاءارجا نم امهنم لك

 نل رصم نأ تيثو كلسملا اذهل رحلا ملاعلا ركنت املو « ةيسايس

 تلواح ٠*٠ ةديدجلا ةديرفلا ةكرعملا هذه مضخ ىف اعهدحو نوكت

 ةقيرطلاب ةيلودلا ةريظحلا ىلا عوضوملا اذه عفد نيتلودلا نم لك
 * دوقفملا مهلمأ قيقحت اهئارو نم نالمؤي ىتلا

 ا الا رو وو د وا

 ايعقاو اليجست اضيأ ناكو ام رارق ذاختاى ف امهلشفو امهزجعب

 امبو ةقلتخم ريبادت نم امهتم لك هتذختا امب ةدافالا ىف امهلشفل

 ٠ تاوق نم ناتلودلا هتدشح

 ىف ندنل رمتؤم هدعبو ىثالثلا رمتؤملاو ةفك ىف رصم تناك دقل
 ناكف اهل ملاعلا ديبأت تسمل ذا ةرفاظ اهدحو رصم تجرخو « ةفك

 لودلا طيحملا ىف جنودناب ةلتك اهسرامت ةيلود ةبرجت لوأ عيمأتلا

 ءانثتتسساب  رمتؤمللا اذه ىف تكرع رتشا ىتلا لودلا ديبأت ناكو
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 نع ةريثك ىناعم ملاعلل ترهظأ ةيباجيا ةيعقاو ةبرجت  ناتسكاب
 مالسلل ةيعادلا تاموكحلاو بوعشلا نيب نواعتلاو مهافتلا .

 دعب ملاعلل لمالا داعف ٠٠ ريصملا ريرقت ةيرح لجأ نم ةحفاكملاو
 لك ىف نالل تلشقف ىتلا ةدحتملا ممالا ةئيه ةيلح ىف عيضب داك نأ
 رصم فقوم ناكف اهيلع لمالاو اهيف ةقثلا فعضأ امم اهتنبت ةيضق

 ةسراممو قيبطتل ميمأتلا ةصرف لالغتساو ىسايسلا اهحاجنل ةصرف

 ذنم جنودناب ىف رصانلا دبع لامج ناسلب اهيلا تعد ىتلا ءىدايملا

 ةيساايسلا رصم ةناكم دادزت نال ةصرف اذه ناك لوقأ ٠٠ ماع

 ةيبرع ةلودك وأ ةيقيرفا ةلودك اهل رظني ناك نأ دعب انزوو اولع
 ةيبرعلا ةمالا ىلاو ةصاخ رصم ىلا ملاعلا ةرظن تريغت كلذبو ةفلختم
 نأ نم هل دب ال ناو كرحتيو وحصي أدب قالمعلا نأ اوفرعو « ةماع
 هميجتأ ىذلا ىسايسلا رصتلا اذه ناكف ٠+ هقوقح لك درتسي

 ىف رصانلا دبع لامج هلعف ام نودب هكردت انك ام ققحت المأ ميمأتلا

 لكل لب  اهدحو رص سيل  ارصن ميمأتلا ناك * ىضاملا هيلوي 1

 ناكم لك ىف رامعتسالل ةبرض ناكو ٠٠ ةيقيرفالا ةيويسالا لودلا
 ٠٠ ةئلاثلا ةلتكلا مايق ةقيقح بقرتو ىرتو سملت ايندلا تأدبو

 ميمأتلا لبق ىتح تناك ىتلا ةيقيرفالاو ةيويسالا بوعشلا ةلتك

 ناك دقل , راكتحالاو ذوفنلا ىف برغلاو قرشلا ةمساقتي اناديم

 ىلاو مالسلا ىلا ةيعادلا ةثلاثلا ةلتكلا مايقل ةيداملا ةصرفلا ميمأتلا

 مايق ىف مالسلا ةاعد لمأ دادزا اذكهو ٠+ ىملسلا شياعتلا

 ةبسانمب اهتوقو اهدوجو تتيثأ ىتلا ةلتكلا هذه ةدايقب مالسلا

 راصنا نيب ىتح ةيملاع ةسايسي ةماعز كلذب رصم تيسكو ميمعأتلا

 نم رصم ةفسلف « ةديدجلا ةفسلفلا هذه راثآ ترهظ اذا ء برغلا

 ثيح ايوروأ برغو اسنرفو  ايناطيرب بلق ىف مالسلا لجأ
 ٠٠ ندتل ىف نيرمتؤلا ضهانت ةيبعشلاةضراعملا تماق

 فلح ىف « هدادتماو ىطنلطالا فلحل اعبص اضيأ ميمأتلا ناكو

 تجتحاو ٠٠ رمتؤلا رو ضع نانويلا تضفر دقل ٠٠ ناقليلا

 ايناطيربو اسنرف عم اكيرمأ تفلتخاو « اهتوعد مدعل ايفالسوغوي
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 لثم فلحلا اذع لاني ةرم لوالو ** ةوقلا مادختسا أدبم لجأ نم

 ٠٠ همايق قنم نهولا اذه

 تكررتشا ىذلا دادغب فلح ىف رخآ اعدص عيمأتلا ناك دقلو

 تناكق ٠٠ فلحلا اذه ىف اهدويق نم اريخأ تررحتو قارعلا هيف

 ةموكح رصمل اهدييأت تنلعأو + فلحلا ىف اهتيوضع لبق اهتبورع
 رصم قيوطت لامكتسا ةصرف ايناطيرب ىلع تعاض اذكهو ابعشو
 ىذلا ميمأتلا بيسب فنع ىف زرتها ىذلا فلحلا اذهب اهراصحو

 هيبس ام ممرت ىكل صريق ىلا اهتاوق لسرت نأ ىلا ايناطيرب عفد
 قرشلا ىف ىونعملاو ىركسعلاو ىسايسللا رايهنالا نم ميمأتلا
 .٠ شوال

 ةمطل ناك عيمأتلا نأ وهو اضيأ كلذ ءارو ديعب ىنعم كاتهو

 اهب دارأ ىتلا راكتحالا ةسايسو فالحالا ةسايس أدبمل ىربك

 رطخأو ىنغأ ىلع ةهترطيس ىلع ءاقيالل ةليسوك اهميقي نأ برغلا
 اهنا ةصاخلا اهتسايسي رصم تتبثأ دقلف ٠٠ ملاعلا ىف ةقطنم

 ىتح ةاغطلا توربج عمطحت نأ اهينامأو اهتديقعب عيطتست اهدحو

 ما اقطان الثم ةانقلا ميمأت ناكف ىريكلا لودلا نم اوناك ولو

 ىذلا رييكلا ىدصلا اوسلب نأ دعب ءىش ىأ ذاختا نع نيرمعتسملا

 رصم تيسك اذكهو .. اهديؤتو رصم كرايبت ملاعلا تابنج هتددر

 ضهانت تماق ىتلا ةديدجلا ةيسايسلا اهتفسلفل ةاعدو اراصنأ
 , ٠٠ فالحالا ةسايس

 هنرقلا ذنم ةرم لوال ةيبرعلا ةمالا تعمتجا فيك أضيأ انيأر دقل

 عمم ايرغ شكارم تبواجنت دقل ٠٠ .دحاو رمأ ىلع . رشع ىناثلا
 هّتققخ امم مظعأ قيفوتلا اذه ناكو ءرصم لجأ نم اقرش قارعلا

 نكي مل ةروصب ملاعلا بوعش تيواجت دقل لي ٠*٠ نيطسلف ةكرعم
 تيسك اذكهو ةانقلا ميمأت لبق ةعرسلا كلتب اهقيقحت اروسيم

 ىوققأبيو ةليسو عرسأي ىسايسلا ناديملا ىف ديصرلا اذه رصم
 ٠ ةديهمع

 اا



 تاماعد نم تلالنلا نكرلا وهو ىداصتقالا طيحملا ىفو

 قفرمو جاتتا ةادا اهنوكب زيمتت ةانقلا نا ىرن ةيجيتارتسا
 ىتلا ةيداللا ةدئافلا ىدم مولعمو ٠٠ تقولا سفن يف تامدخ

 رمثتسيس ىتلا ةدئافلا ىدمو اهترادا ميمأت نم داليلا اهينجتس

 ناو « اهيف رورملا موسرو ةليصح نم ديازتملا داريالا اذه اهيف
 ىف ةصاخو ةيداصتقالا انتوق نم فعاضيس ديدجلا داريالا اذه

 ىموقلا انداصتقا ءانب ىلع اننيعتسس ىتلا ةيعصلا تالمعلا ديصر

 رفوتيس ام ناو ريغلا ىلا ءاجتلالا ىلا وأ قييضتلا ىلا ةجاح نودب

 ةيداصتقالا انتاعورشم ذيفنت ىلع اننيعتس ةيبسكملا ةداملا نم انل

 سيئرلا لاق امكو : ىلاعلا دسلا عورشم اهمهأ لعلو ٠ ىرخالا
 انسفنأ ىلع دمتعن نأ عيطتسن انحبصأ اننأ رصانلا ديع لامج
 ىداصتقالا انلالقتسال ةلماك ةروص ققحن كلذبو ةئانب ىف

 ةصرفلا حيتيس ميمأتلا ناف ٠٠ ىرخأ ةيحان نمو ٠ اعم ىسايسلاو
 نيذلا ةينفلاو ةينهملا تايافكلا ىوذ نم مخض ديدج ليج قلخل
 اذصه لثم لع بترتيسسو ٠ قفرملا اذه ةرادال نالا نم نودعيس

 هنأش نم ءاوسلا ىلع لامعلاو نيملعتملا نيب ديدج ىعو قلخ ليعهأتلا

 بنج ىلا ابنج ريستس ىتلا ىرخالا ةيجاتنالا نيدابملا ىلع رثؤي نأ
 ةقاط دادزتس نييئاصخالاو نيينفلا ددع ةدايزبف ةانقلا ميمأت عم

 ةرشأبم ةفعاضم اذه ىفو ةيعامتجالاو ةيركفلاو ةيجاتنالا داليلا

 ىف ىرخأ نيدايم حتفيس ةهتاذ دح ىف ميمأتلا ناو ةيداملا اهتردقل
 مسوتلا دارطا نأو ةنايصلاو ةرادالاو ةحالملاو ٠ ةسدنهلا نوئش

 ىف لئامهع رشايبم عسوت هبحصيس ةانقلا ةنايصو مادختسا ىف

 ىعانصلا داليلا ىوتسم نم عفريس امم اهييردتو تاءافكلا لالغتدسا

 * ماعلاو صاخلا اهجاتنا ىوتسم ىق ىلاتلابو ىنفلاو

 تاجايتحا ةيبلتل قلختس ةيوناث ةيبناج تاعاتص كانه نأ امك

 لقحلا ىف ًاديدجب ارثأ ىرن اذكهو 2 هتنايصو قفرملا اذه ةرادا

 ةسشيعملا ىوتسم عفر ىف صاخ رود هل نوكيو ومنيس ىعانصلا
 ٠ مامالا ىلا امدق جاتنالا ةلجع عقد ىفو

 ا



 ىلودلا لقنلاو تامدخلل اقفرم اهرايتعاب ةانقلا ةيحاف نم امآو

 هققحتس امب ةيداملاو ةيبدالا ىحاونلا نم اريثك ىنجتس رصم ناف

 ساسأ ىلع ىداصتقالا اهزكرم معدتيس ىلاتلاب ةانقلاب ةعفتنملا

 لودلا ةفاكل ةعونم تامدخ نم هيدؤتس اميو ةديطو تاقالع نم

 .6 ىسمايس عفت نم ةققحتس ام بناجب عفاتملاو تامدخلا لدايت

 ةصرف كرتاو بعشتم ليوط ةيداصتقالا ةيحانلا ىف ثيدحلاو
 اذه نع انثدحينم ىذلا قزارلا دبع روتكدلا ليمزل هيف ةضافقالا

 ٠ ليصقتلاب نايبلا

 ديييأتل رصم بسك نأب لوقأ نأ ىفكيف ةيونعملا ةيحانلا نمو
 ميمأت نأيب كشلا لبقي ال ىذلا ليلدلا هيفو ةيافكلا هيف اهل ملاعلا

 هتديقعو هيأرو هروعش راهظال ملاعلا اهيف سفنت ةصرقف ناك ةانقلا
 للشلا نم هتبرض امو + مالسلا لجأ نم رصم هيلا تعد ام لوح

 دقلو + ةيعاولا ةديقعلاو ةيرحلاو قحلا لجأ نم ةأرجلا ىف ايلعلا
 ناكم لكىف رارحالا عمجأو ةيبرعلا ةمالا تعمجأو دالبلا تعمجأ

 دبع لامج سيئرلابو اتسفتأب انتقث تدادزاف ٠٠٠ رصم دييأت ىلع
 نأ تبثآ ىذلاو مهقونأ مغر برغلا مارتحا عزتن١ ىذلا رصانلا

 ناكماإ تيثأ ىذلاو قرشلاب هيف ىشيعي ناكم هل دعي مل رامعتسالا

 ةروتسملا تاينلا نع فشك ىذلاو ىملسلا شياعتلاو داعيملا مايق

 ٠ ةعنقملا برغلا ةسايس نيريثكلا نيعأ نع اهتبجح ىتلا

 رصم نايك ميعدت لجأ نم ميمأتلا هققح امل عيرس ضرع اذه

 هنأش هل نوكيس ىلاتلابو ىميلقالاو ىلحملا طيحملا ىف ىجيتارتسالا
 ةيباجيا ةادأ رصم نوكتسو ٠٠٠ ةيلاعلا ةيجيتارتسالا ىف هرطخو

 دعت ملو ةرصاق دعت ملف ٠٠ ملاعلا لبقتسم طيطختو فييكت ىف

 ٠ ناديملا ىف اهندحو فقتك
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 ةاسَملا مضخات

 سم ارا رع رو سكرلا |



 كشلا ريثيف ةأرجلا هب غلبي نيدمب ءىراقلا اهيأ تعمس له

 عيطتسن ال اننا تعدا ىتلا ايناطيرب اهنا ؟ هنئادل ىلاملا زكرملا لوح

 ىف جراخلا نم هضرتقن نأ نكمي ام ةيوسنو ىلاعلا دسلا ليومت

 امم ز/ م6 وأ هينج نويلم ١١؟ انل اهيلع ام غلب ىذلا تقولا

 ٠ ةيبنجأ لاومأ نم عورشملا كلذ ليومت هجاتحي

 ريثتو ةفلختملا بوعشلا ىلع فطعلاب ىدانت ةلودب تعمس لهو
 ةيرحلا هجو ريغ اهب ىغيت ال تانوعم نم هعفدت ام لوح ةياعدلا

 لاومأ نم بوعشلا كلتل نوكي دق ام زجت>حت تقولا سفن ىفو
 هتميق ام قح هجو نودب تدمج ىتلا ةدحتملا تايالولا اهنا ؟ اهيدل

 اهيدل ةعيدو اهب انظفتحا هينج نويلم ؟١ وأ ارالود نويلم ٠

 ءىشل ال اهريغ نمو اهتم هيرتشن دق ام ةميق عفدلو ةجاحلا تقول
 ةأانق ةكرش انممأو انل اهضارقا طورش ليبقن مل اننال نكلو

 1 ٠ سيوسلا

 اذاو رومالا مئاظعو روبثلاو ليولاب ىدانت ةلودب تعمس لعو
 ىتلا اسنرف اهنا ؟ ميلستلاو بورهلا ريغ اقيرط دجت ال دجلا دج
 لئاحج اهتساد فيك ىسنتو اهليطاسأو اهتازيهجتب انددهت

 اهنا فيكو ةينيصلا دنهلا ىق نيينطولا مامأ تراهنا فيكو نالالا
 ٠ ايقيرقأ لاممش ىف رارحالا تامجع مامأ دومصلا ىلع ىوقت ال

 : لقاعلا دسلا ليومت

 انيلع ءاههجاون ىتلا ةلأسملل ىقيقحلا عضولا كردن نأ اتكميلو
 19 ىق ىكيرمأ ولجنالا حيرصتلا نكي ملف ءارولا ىلا اليلق عجرن نأ
 صاخلا ضرعلا بحس كلذ دعب ىلودلا كنبلا نالعاو ىضاملا ويلوي

 ه1



 ىرصملا داصتقالا ىلع ابترم احيرص اموجه الا ىلاعلا دسلا ليومتب

 كوكمشلا ةراثاو ةقثلا ةعزعز ىلا فدهي دالبلا ىف مكحلا ماظنو
 ٠ ىسايسلاو ىداصتقالا انلبقتسم لوح

 رمالاب برغلا عم انتاقالع ىف ريخالا روطتلا اذه نكي ملو
 نأ دعب اميس ال هسئاسدو برغلا بيعالأ كردي نم ىلع برغتسملا

 نأ دعبو ةلتحملا نيطسلف ىق مئاقلا عضولاب فارتعالا انضفر
 لخدتلاب حامسلا وأ ةيركسعلا فالحالا ىف طروتلا مدعب انكسمت
 ٠ انداصتقا ةيجوت ىق ىبنجالا

 ةوق الو اهل لوح ال ةفلختم ةلود لظن نأ برغلا مهي ناك
 هيوربح ليومتل تمدختسا نأ قيس امك اهدراوم مدختست

 روثت دق ىتلا بوعشلا ةيرح تيكو هتاورث ميخضتو هتاعسوتو
 انعابتأو ةعانصلا وحن انعاجتا ىلا حايقراب رظني نكي ملق ٠ هدض

 *نم هناوعأو رامعتسالا هبرخ ام ءانب ىلا فدهت ةيلالقتسا ةسايس

 رثكأ نوكتف انتايح لع سكعنيس كلذ نال ىداصتقالا اهزاهج

 ىرخالا بوعشلا ىلع لعق در هل نوكيس امك انتيرح ىلع ارارصا
 ٠ اهب انررم ىتلا نحملا سفتي رمتو ترم ىتلا

 انتاعورشم ةيمنت ىلع لمعلل دادعتسا ىلع هنأ برغلا انمهوأ

 لاومالا سوؤرل ءىجملا لهسي ام نيناوقلا نم انردصتسا ول
 جورخلا اهحابرالو اهل انرسيو بئارضلا ءابعأ اهنع انففخو ةيبنجالا
 نوناقلا انردصتساف كلذ قدصي انم ضعبلا ناكو + دالبلا نم

 فلأ 7/٠١ ريغ دوعوملا ضيفلا نم انئجي مل نكلو ١90 ةئس
 7١١ نم لقأ وأ 1966 ةنسس هيتج فلأ 0٠90و ١9605 ةنلس ةينج

 ٠ نيتنسلا ىف ةصاخلا تارامثتسالا عومجم نم

 سوؤر رامثتسال ةوعدلا هيف تماق ىذلا تقولا سفن ىفو
 ةدصحصتملا تايالولا تردصأ ادداصتقا ةفلختملا دالبلا ىف لاومالا

 رامثتسالا راطخا دض ةيكيرمالا لاومالا باحصأ نمؤي انوناق

 نكمتتل ىلاتلابو طيسي غليم لتاقم ميمأتلا اهتمو جراخلا ىق
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 باحصال اجعزم هتأر ام ثدح ام اذا لخدتلا نم ةدحتلملا تايالولا

 ٠ لاومالا

 سوؤر عيجشت نوناق رادصتسا دعب ةموكحلا رظتنت ملو

 نام بيط ,ءزج صيصخت ىلا اهتهج نم تدمع لب ةيبنجالا لاومالا
 ةيجاتنالا تاعورشألا فلتخم ةسارد ىلاو ةعانصلا ةيمنتل اهدراوم

 بلصلاو ديدحلاا تاعورشم ةماقابتأديف * فيفنتلا ةيجاولا
 كنبلا لع تضرعو خلا ٠*٠ ةيديدحلا ككسلا تابرعو تتمسالاو

 ىلاوحب هفيلاكت تردق ىذلا ىلاعلا دسلا ةماقا ىق اهتنواعم ىلودلا

 نويلم ١؟5 اعردق ةيبنجأ لاومأ ىلا اهنم جاتحن هينج نويلم ٠
 «٠ ةلئس 3١و ١5 نيب حوارتت ةدم ىف ةينج

 ماستعا لغتسي نا نكمي هنأ ىكيرمأ ولجنالا روحملا نظو

 ضرعي نأب ىلاعلا دسلا عورشم ةماقا ىلع اهرارصاو ةموكحلا
 لياقم كلذ ىف ىلودلا كنبلا ىلع ريثأتلاو هليومت ىف ةنواعملا»

 ”ةيركسعلا هتاعورشل انتضراعم مدعو هئاول تحت انئاوضنا
 للهو ٠ ةصاخ طسوالا قرشلا ىفو ةماع ملاعلا ىف ةيداصتقالاو

 اهردق ةنوعم ميدقت ةدحتملا تايالولا تضرع نيح اوربكو بانذالا
 ةقيقحلا عيضت تداكو ىرخآ نويلم ١7 ايناطيربو رالود نويلمه ه5

 ايناطيرب نا ىسنت نا ةمخضلا نيوانعلاو ةروجأملا فحصلا ضعيبل
 ىتلا انتدصرأ لامعتسا نم انمرحت تلاز ام ةنوعملا ضرعت ىتلا
 ىهو ةقيض دودح ىف الا برحلا ءانثأ ىق انقرعيو اتتوق نم اهانوك

 «٠ انل اهلالتحا ةدم ةليط ىداصتقالا مدقتلا نيبو انئيب تلاح دلا

 ىتلا ىه ةدعاسملا انيلع ضرعت ىتلا ةدحتملا تايالولا ناو
 مسيمص ىف اهل رسج ةماقاو نيطسلف لأ ديرشت ىلع تلمع
 ةيوقتل ةيونس خلابم عفدت اهناو هلعأ ةدارا مغر ةيبرعلا دالبلا
 ةفاضالاب اذه رالود نويلم م٠ ىلا ه6 نيب حوارتت رسجلا اذه
 ال امب ردقيو رداصملا فلتخم نم هعمجو هعفد ىلع تنواع ام ىلا

 .ضقت ةكوش ليئارسا نم لعجتل رالود نويلم ١٠٠٠/ نع لقي
 ضرع دنع هاياونو برغلا رمأ فشكناو ٠ ىبرعلا ملاعلا عجضم
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 ٠٠١ نم لقأ وأ رالود نويلم ٠٠١ انضارقال هطورشل ىلودلا كنملا

 اهلبقت نأ ةينطو ةموكحل نكي مل ىتلا طورشلا كلت هينج نويلم
 انداصتقال هيجوتو اننوئتشىف حيرص لخدتنم هنمضتت ال لاح ىأب

 طورشلا هذه. ةروطخ ناسنالا كردي ىتحو انتسايس ىف ريثأتو

 دوجو طرش اهنم فذح نأ دعب ىئاهنلا اهعضو ىف اهصخلأ ىنوعد

 * .دالبلا ىف مكجلا نم عون
 ىأ عم انفلتخا اذا هنأ ىأ ةيكيرمأ ولجنالا ةنوعملا لوبق ١

 ام وهو اهحنم مدع وأ ةنوعملا ضفر هيلع بترتي امم نيتلودلا نم
 ىذلا كنيلا نأكف هضرع بحسي ىلودلا كنيلا ناق العف لصح

 ولجحنأ ةياصو لويق انيلع طرتشي ةلقتسم ةئيه هنأ اتمهوت

 ٠ ةيكيرمأ

 ىأ عورشملا مايق نم ةيناثلا ةلحرملا ىف ضرقلا نوكي نأ - ؟
 انشمق اننأ دكأت دق نوكي نأ دعب ىلاتلابو تاوننسس سمخ دعب

 '” ىضر دق نوكيو ىكيرمأ ولجنالا روحملا انم هبلطتي ىذلا رودلاب
 « انع

 تقو نم ةيرصملا ةموكحلاو ىلودلا كنبلا مهافت ةرورض “ 
 ىلع ةباساقرلا ىلا ىدؤي ام وهو رامثتسالا جمانرب ىلع رخآ ىلا

 انيساحي نأ ىف قحلا هسفنل كنبلا ىطعي ىلاتلابو انتاعورشم
 ابتجاحب رعشنت تاعورشم نم موقن نأ نكمي اميف انعجاريو
 َ ٠ اهلا ةيداصتقالا

 ناريم زكر مو مخضتلا عتمب ةصاخ تاديكأت دوجو

 تاعورشمب اهسفن ةموكحلا لغشت الآ انه كنيلا مهيو تاعوفدملا

 ٠ىداصتقالا اهزكرم رثأتي ال ىتح الثم شيجلا ةيوقتب وأ ةيعانص
 ال ىو اعدالبل ىداصتقالا زكرملا ةمالس اهمهي ةموكح لكو

 تناك اذا الا اهتاعوفدم نازيم ىف رمتسم رجع دوجوب فزاجت
 نمضت تناك اذا وأ ةيبتجالا تالمعلا نم ةيقاك ةدصرأب ظفتحت

 حفاكت ىهو زحعلا اذه دسل جراخلا نم ضورق ىلع اهلئوصح
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 ىف ماعلا نزاوتلاب لخيو ىداصتقالا ومنلا نم دحي هنال مخضتلا

 ىلا ةجاح ىف تسيلو ةموكحلا صاصتخلا نه لئاسملا هذهق دالبلا

 ٠ اهيلا ىلودلا كنيلا نم ةيمنت
 مامتعالا ليلقتو ةنزاوتم ةيعارز ةسايس دوجو ةرورض  ه

 مهي رمأ وهو ةيئاذغلا داوملا جاتناب مامتعالا ةدايزو نطقلاب

 ريطخ سفانم دوجو مهيلا ءىسي نيذلا نييكيرمالا نطقلا عارز

 لع انلوصحو سفنتلا ىف انتليسو نطقلا نوك ىلا ةقاضالاب مهنطقل

 ٠ ةيبتجالا تالمعلا

 نم انتجاح ىلع انلوصح ىف ماهلا رودلا نالا بعلي ىذلا وعو
 ٠ ةيبرحلا داوملاو ةيلامسأرلا علسلا

 ىلع امناو ةدحاو ةرم ضورقلا حنم يلودلا كنيلا ىري ال5

 ءاسشتالا تايلمع مدقت عم عورشملا نم ماسقأ ةيطغتل ءازجأ

 لامعتسا نيبو انتيب لوحي ىتحو ةحضاو ةباقر نوكتل ىلاتلابو
 ال ةيداصتقالا ةموكحلا ةسايس نأ نظ املك ضرقلا ءازجأ ضعب

 ٠ هقفاوت

 .لويقو ةيلودلا قوسلا ىف عورشملا تايلمع حرط ةرورض  ا/
 ذيفنت نم ةموكحلا مدم ىلا كلذ نم فدهي وهو ارعس تااطعلا لقأ

 اهلضفت ىتلا ةقيرطلا ىهو ةسرامملا قيرط نع عورشملا نم ءزج ىأ
 ٠ ةجوملا داصتقالا لود

 ضعب ةضياقم نم اننكمت اهنال انل ةبسنلاب اهتزيم اهلو
 دق تاجتنملا هذهو ٠ دسلا نم ءازجأ ةماقا لباقم انتاجتنم

 اهيلع وسرد نأ نكمي ىتلا دالبلا ىف اهقيرصت لهسلا نم نوكي
 ٠ ءاطعلا

 ةيلاملا دراوللا عم ةلودلل ةماعلا تافورصملا طبض ةرورض م

 زاهج ىلع ىلودلا كنيلل ةيلاملا ةباقرلا هاتعم امو اهتئبعت نكمي ىتلا

 ا ٠٠ ةلودلا

 دقعب ةموكحلا مايق لبق كنبلا عم امدقم مهافتلا ةرورض

 كنبلا قوقح ىف رثؤي نأ ىشخي أمم عقد قافتا ىأ وأ ضورق ىأ
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 لبقي نأ حصي ال دارقالل ةيسنلاب لبق نأ طرش وهو ٠ ىلودلا

 نسم سيلو اهدارفأ لاومأ ىلع قح اهل ىتلا ةموكحلل ةبسنلاب
 نأ ثيدحلا انخيرات ىف ثدحي ملو اهتامازتلا ةلبامتم اهيلع بعصلا

 ال بيرغ بلط وممو جيراخلل اننويد نم نيد دردست نع انعنتما
 ٠ داليلا دراوم ىلا ةيسنلاب ةليئضض ضرقلاآ ةميق تناك اذا امس

 ىلاتلابو نادوسلا عم هايملا عيزوت ةلكشم لح ةرورض ٠

 ميمص نم ىه ةلأسم ىف نادوسلا اهتقيقشو رصم نيب لخدتلا
 اضيأ ىلودلا كنيلل ىوكش مدقت عل نادوسلا ناو اميس ال اهتدايس

 انبلاطل ءىثلا ضعب عورشملا ضرع رخأت دق ناك ول هنأ ودبيو
 هيلا راشأ ام وهو ادنغوأو ةشيحلا ىأر ذخأب اضيأ ىلودلا كنملا

 ٠ ىكيرمأ ولجنالا نايبلا

 ىكيرمأ ولجنالا روحملا تاءارتفا ضحد ىلا ةجاح ىف تسلو

 نم تعطتقا رصم نا ركذن نأ ىفكيو ىداصتقالا ان زك رك ههيوشتو

 نومتل ىموقلا اهلخد نم ز/ ٠١١ ىلاوح برحلا ,ءانثأ ىف اههدراوم
 راعسالا عافترا نابسحلا ىف ذخأن مل اذا ىتحو ٠ ءافلحلا شويج
 ةدصرالا عومجم ناف كاذتقو اهنع ريبك لكشب نالا ملاعلا ىف

 ليومتل بولطملا خلبملا سفني ردقت برحلا ءانثأ انل تنوكت ىتلا
 دسلا ليومت ,يبع ناف برحلا تقو هنع ةمداقلا تاوتسس رشعلا

 ةدصرالا هب تنوكت ىذلا ءبعلا فصن ىلع ديزيل نكي مل ىلاعلا

 روحللا هيف نش ىذلا تقولا ىف هناف اذه نم رثكأو ةينيلرتسالا

 ام لاومالا نم هيق انل ناك انداصتقا ىلع برحلا ىكيرمأ ولجنالا

 ٠ دسلا ليومتل ةيبنجالا تالمعلا نم انتاجايتحا عيمج لداعي

 ىطغي نأ نكسمي اهدحو سيوسلا ةانق ةكرش حابرأ نا لد
 !ذه . دسلا ةماقال ةمزاللا ةدملا ىف ةيبنجالا تالمعلا نم انتاجايتحا
 ٠ اهيف نيمهاسملل ةمزاللا تاضيوعتلا عيمج عقد دعب
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 تهجو ىتلا ةنعطلا سيئرلا ديسلا دري نأ ىعيبطلا نم ناكو

 اهلياق اهادص ةمزاحلا ةوطخلا هذهل ناكو سيوسلا ةاتق ممأف انيلا

 ىلا ةشطعتم ا بوعشلا اهتلباقو ع ديدهتلاو موجولاب رامعتسالا

 نأ ىلا ةجاح ىف تسلو رابكالاو ليلهتلابو ةيرحلا نم ديزم

 ةلجعلاب طابترالا ةروطخب ليوط نم ىدانأ فيكو ىروعش ففصأ

 ةيقطنم مدعو نيبجلا اهيضامب ىدنتي ىتلا ةيكيرمأ ولجنالا
 اندالب ىف لاومأ اهلو انتدصرأ نع جارفالا ايتاطيرب ءادحتسا

 * ديازتنو ومنت

 ميمأتلا ىف ىعيبطلا انقح

 ةموكحلا تضفر جاجتحاب ةانقلا ميمأت اسنرفو ايناطيرب تلباق

 ليقت مل ةلود نورشعو انثا هرضح ندنل ىف ارمتؤم اتمظنو ةملست

 دقو لوالا نأشلا ةيحاص ىهعو هيلا ةوعدم درجم نوكت نأ ةموكحلا

 + ضوقرملا جاجتحالاب ماج دقو بعشلا ةدارا ةيحوتسم كلذ تلعفق

 ةكرش ميمأت ىلإ فدهي انوناق تردصأ ةيرصملا ةموكحلا نا ١

 . سيوسلا ةأنق

 اكاهتناو ايفسعت لمعلا اذه ربتعت ةيناطيريلا ةموكحلا نا  ؟

 ٠ ةيويح ةيلود ةيمعأ ىذ ىئام ىرجم ىف ةحالملل اريطخ

 اهترقأ امك ااياعر قوقحو اهقوقح عيمجب ظفتحت اهناو ل ؟

 ٠ ةمئاقلا ةيقافتالا

 ةموكحلا لهاك ىلع عقت لمعلا اذه جئاعن ةيلوئسم ناو * 

 ٠ ةيرصملا

 نم امهيدل ام ديمحت ىلا انآحل لب كلذب تاتموكحلا فتكت ملو

 احمس ملو سيوسلا ةانق ةكرش مساب تائبايسحو ةيرصم تاباسخأ

 ٠ ةيلاملا اهتباقر نم ةقباس ةقفاومب الا اهيلع بحسلاب
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 ةموكحلا تاباسح نم اهيدل ام تدمجف نيتلودلا اكيرمأ تعبتو .
 ةكرش وأ ةيرصملا ةموكحلا تاباسح نا عم ةانقلا ةكرش وأ ةيرصملا
 ىللع هتميق ديزت ال ةكرشلا مهسأ نم اهاياعر هكلمي ام نا عم ةانقلا

 ىزيلجنالا جاجتحالاو *تاهينجلا نم نويلمفضت ىلع ريدقت نسحأ
 لامعأ نم وهف هساسأ نم ضوفرم ميمأتلا ةلمع ىلع ىسنرفلا
 دقو ةماع ةحلصم كلذ ىق تدجو املك ةموكحلا هلوازت ةدايسلا

 دعب اهدالب ىق ققارملا نم ريثكلا ميمأتب ناتموكحلا تماق نأ قيس
 ٠ رئاج لمعب اتماق امهنأ اهتقو دحأ لقي ملو ةريخالا برحلا

 اهطاسشن لوازت ةيرصم ةمهاسم ةكرش سيوسلا ةانق ةكرشو
 ةانقب رورملا قفرم ةرادا قح اهحنمو اهنيوكتب ردصو رصم ىف
 نيناوقلل عضخت ىهو ١8653 ةنسو ١48085 ةنس نانامرق سيوسلا

 بناجالا نم ةنفح دي ىف اعيمج اهمهسا نا نم مغرلاب ةيرصملا
 ىهف بناجالا نم هتيبلغأ نوكتي اهترادا سلجم نأ نم مغرلابو
 راشأ ام احيحص سيلو نيتلود نيب قافتا ىلع ءانب مقت مل ةكرش
 ىف عفتري نلو عفتري مل ىموقلا لخدلا نا ضرف عم ىتحو دسلا
 ندنل رمتؤم ىف ديول نيولس # ايتاطيرب ةيجراخ ريزو هيلا
 اماع رشع ىنثاب هداعيم لبق اهتامارتلا وهن ناو ةيلود ةكرشلا نا

 نيب طايترا كاته -سيلو دحاو بناج نم ىلود قافتال ضقن وه
 ىدانت ةيقافتالا كلتن ال ١8484 ماع ةينيطنطسقلا ةيقافتاو ةكرشلا

 ةكرش قح نم وع اهترادا نأ ىلا رشت ملو ةانقلا ىف ةحالملا ةيرحب
 تقر سعسطح دق ةيناطيربلا فحصلا نا ودبيو ةئيعم ةيلالغتسا

 ةدهاعم كاته نا ةيزيلجتالا رقفريزبالا ءارق دحأ نظ ىتح عاضوالا

 ٠ تاذدلاب سيوسلا ةاتق ةكرش نأشب

 قحلا ةموكحلل نال ةهبش وأ فسعت ميمأتلا ةيلمع ىف سيلو
 نم رمثتسملل نوكي نا نكمي ام لكو ءاشت امتقو هلوازت نأ ىف
 ناك امير هنادقفو ضيوعتلا ىلع بصني امناف ضارتعالا ىف قح
 * ةيلع لوصحلا ردقي
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 ةانقلا ىف رورملا ةيرحل كاهتنالا نم عون ىأ ميمأتلا ىف سيلو

 ةانقلا ىف رورملا ةيرح نامض ىلع ردقأ ةكرشلا نأ دحأ لقي مل ذا

 امنا ةوق نم هب عتمتت ام لكو اهب رمت ىتلا دالبلا ةموكح نم
 اهطاشن لوازت نا اهنكمي اهقيرط نعو اهسفن ةموكحلا نم دمتسي
 ةيدام حلاصم لثمت امناو ةنيعم دالب تاموكح لثمت ال ةكرشلاو

 *كلذ ريغ نوكي نأ نكمي الو رثكأ ال اهيف نيمهاسملا حلاصم ىه

 ىذلا وه لكشلا اذهب ةلأسملل ةيبرغلا تاموكحلا ةراثا نكلو
 تارامثتسالا ءارو ىوسلطنملا ىرامعتسالا ىنعملا كردن انلعجي

 امئاو حبرلا نع ثحبت لاومأ سوعر درجم تسيل اهناو ةيبنجالا

 ٠ رامعتسالل طيسو ىه

 تناك امع انل فشكت ةيبرغلا لودلا اهتراثأ ىتلا ةجضلا لعلو

 زايتما دقع ىهتني نا ردق امنيح ىأ اماع رششع ىنثا دعب انل هتيخت
 ةمزاحلا ةموكحلا ةوطخ رربي اضيأ اذه لعلو سيوسلا ةانق ةكرش

 * رخآلا بناجلا نم ةأجافملا راظتنا مدعو

 ةرم نم رثكأ ةانقلا زايتما دمن نأ برغلا لود تلواح دقو

 ميمأتب نيينطولا نم ةيسكع ةيلاطمب تالواحملا هذه تلبوق نكلو
 بابسالا دحأ تناك ةكرشل زايتمالا دم ىلع مكاح ٌؤرجي ملو ةانقلا

 انتاكرطح رهظ ىف رجنخك لمعت تناكو انرامعتسال ةرشابملا

 كش ىذلا لجرلا ةياهن تناك فيك ركذن نحنو ةيلالقتسالا

 تضفر دقو ٠ زايتمالا دم ليهست ىلع لمعي هنأ ىف ضعبلا

 دمل اهيلا هب تمدقت ىذلا ةكرشلا بلط رصم ىف ةيمومعلا ةيعمجلا

 ىلا ديرف دمحم ىتطولا راشأو عامجالاب ١1909 ةنمس ىف اهزايتما

 نم ةةنقلا صالختسا ىف ىعسنت نا ةموكحلاب ردجالا نأ »

 هتيسك ام طسوتم اهل نمضتو اهنم اهدرتست نآب نالا ةكرشلا

 1١9١٠١ ةئسس ىف كلذ ناكو « ةريخالا ةنسس نيرشعلا نم ىف اهنم

 فقولملا ريغتل ١ذا فدهلا كلذ قيقحتل اهتقو تفتاكت ىوقلا تيلو

 ٠رابعالا نم ريتكلاب ةلقثم ةموكحلا اهتملست ىتلا ةكرتلا تناك اكو
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 صرقفلا زهتنت تناكو زايتمالا ةدم دمب ةكرشلا تابلط تلاوتو

 ةيلاملا فورظلا وأ راسحنا ىف ةينطولا ةكرحلا اهيف نوكت ىتلا

 نم مخضأ ناك بلطلا نكلو اهتايلط ميدقت دنع دالبلل ةيتاوم ريغ
 فورللا تناك امهم هذيفنت ىلع دلبلا اذهل مكاح ىأ ٌؤرجي نأ

 ٠ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا

 ٠ٌةانقلا مده اهانعم انم اهعازتنال ةلواحم ىأ نال ةانقلا ىف ةحالملا

 سلجم ىأ نال اهترادال انيعم اسلجم عضيل الو ةداوه الب برحلاو

 ام ىلا نتمطيل الو هل ةموكحلا نم ةيامح نودب ىقبي نأ هنكمي ال

 كلت ىلع قفنأ ام نال نيمهاسملل تاضيوعت نم عقديس

 لوح ىرشبيو ىدام دهج نم لذب امو ةيركسعلا تادادعتسالا

 ةلمحل ةيولطملا تاضيوعتلا ةميق هتميق قوفت نالا ىتح عوضوملا

 ميمأت ىف دجو هنال دعتس رامعتسالا نكلو ريدقت ىأ دنع مهسالا

 ٠ طسوالا قرشلا نم هلظ لاوزو ةئاهن ءدب وأ ةباهن ةانقلا

 هعيبضت ىلع هنم ىشخي امم ناهذالا هيلا هبت دق ميمأتلا نالو

 . لالغتسالاو صاصتمالا صرف نم رامعتسالا رظتني ناك ال

 ةيلامسأرلا ةقبطلا سفن ىف جلتخي ام الا نذا نديا لقي ملف

 توم وأ ةايح ةلأسم ةانقلا ةلأسم نأ نم ةرمعتسلملا ةلغتسملا

 *لالغتسالاو رامعتسالل ةيستلاب دصقي هلعل وأ ايناطيربل ةيسنلاب

 راثأ ىتلا  سيوسلا ةاتق ةكرش تناك فيك كردتل ىعم اولاعت

 ٠ قفرملا اذه ريدت  برغلا اهلح

 : أوضع 335 نم نوكتي ةرادا سلجم 19370 ةنس ىف ةكرشلل ناك

 , ىبدنلوه ١ « نييرصم © , نييناطيرب 9 ٠ نييسنرفلا نم
 الو هينج فلأ ٠٠١ ىلاوح ىلع ماعلا ةياهن نولصحي « ىكيرمأ ١
 ةيلام حلاصم مهبلغأ لثميو ٠ ةكرشلا لامعال مهنم دحأ غرفتي

 ميمأت هبيتك ىف  رماع ميهاربا ذاتسالا ركذيو ةعساو ةيراكتحاو

 هه 976ه



 وضع تقولا سفن ىف لمعي ةكرشلا ريدم ور رامشش نا  ةانقلا

 ىف عاديتسالا نزاخمو « نامتثالل ايليسرام كنب ةرادا سلجم

 كسنبو ةيبرغلا ايقيرفأ لالغتسال ةيسنرفلا ةكرشلاو سناقورب
 ٠ ادتلوهو سيراب

 سفن ىف وه اضيأ ةرادالا سلجم وضع هيينروف رييب ناو
 دنهلا ىف دنالتروي تنمسأ ةكرش ةرادا سلجم وضع تقولا

 ىديركلا كنبو «ءت ارامثتسالل ةيموقلا ةكرشلاو « ةينيصلا

 «٠ رئازجلا لالقتسال ةيسنرفلا ةكرشلاو لانويسان

 كنبلا سيئر اضيأ وه ةرادالا نيلحم ودع تسوق ليمأ ناو

 ةكرش نم لك ةرادا سلجم وضعو ةينيصلا دنهلا ىف ىسنرفلا

 دنهلا ىف هييسنوف ىديركلا دبو ٠ ةينيصلا دنهلا عرازم
 سيراب كنبو « ةيبويثالا ةيسنرقلا ةيديدحلا ككسلاو ء ةينيصلا

 0 سشكارم ىف قاسطلا ةكرشو 03 ىنامثعلا كنملاو 5 ادنلوهو

 فحصلاو تالجملاو بتكلا ريدصتو داريتسال تيشاه ةكرشو

 ٠ لانويسان ىديركلا كنيو ةيسنرفلا
 اذكحو ٠.٠

 اولسريو ةرادالا سلجم ءاضعأ عزفب نأ ذا بيرغلا نم سيلف

 مهلامعأ ىلا ةدوعلا نع عانتمالا ىلا مهتوعدي نفسلا ىدشرم ىلا

 ؛ تاونس ثالثو ةنس نيب حوارتت ةدم نع مهتابترم عفد لباقم
 ٠ ةكرشلا رمأ ىف لصفي ىتح

 ةربخب عفتنتق « ةرادالا نسح نمضت نأ ةكرشلا لواحت ملو

 ذنم اميس ال رمتسملا ةيرصملا ةموكحلا لخدت الولق ٠ دليلا لهأ

 ل امنيح  بهذلاب عقدلا نم ةكرشلا ىفعي ىذلا اهرارق تردصأ

 ٠ ركذي دحأ اهيف ناك ال كلذب ةطلتخملا ةمكحملا اهيلع تمكح

 دنع ةكرشلا ىلع ةفرشملا ةيرصملا ةئيهلا تظحال دقف كلذ عمو

 5٠ نوغلبي نييرصملا نيدشرملا ددع نا اهترادا ديلاقم اهملست

 نويناطيربلا نودشرملا امأ 00 نم لقأ وأ 6 نم ايرصم

 تبت االك ا



 ناك فيك ىردن انسلو / 55 نم رثكأ نونوكيف نويسنرفلاو
 ٠ اهزايتما لجأ ءاهتنا دنع ةكرشلا ىلا نئمطي نأ نكمي

 ريثكلا ببسي ناك امم ققرملا ةرادا نسحب ةكرشلا متهت علو

 نا ةحارصي ةيناطيربلا تسمن وكبالا ةلجم ركاذتو يبعاتملا نم

 ىأب ىفكت نكت مل ةانقلا عيمسوتل ةكرشلا اهتدعأ ىتلا تاعورشلا

 *تاونس ثالثب زايتمالا دقع ءاهتنا لبقو

 لئاسملا ىف لخدتلا ىلا دمعت ةكرشلا ةرادا نا ظحول دقو

 ىناطيربلا لوطسالل تحمس امكف ٠ ةراض ةقيرطب ةينطولا

 ةنس اهتقض ىلع لالتحالا دونج هلازناو اهيف رويعلاب

 شيحلل تاقبنااضملا نم ريثكلا تيبس دقق +4 065

 عم تتواعت امك ٠ نيطسلف نع عاقدلل هتاكرحت دنع ىرصملا

 ةكرحلا كلت تبكل حلسملا حافكلا ةكرح ءانثأ ىناطيريلا شيجلا

 ةيبتت ىف ق حلا هسفنل ةكرشلا ريدم ىطعأو ء ١95١ ةنس

 ةموكحلل ةصاخ اياون كانه نأب نيرهش ذنم ةيكيرمالا ةموكحلا

 , ةيكيرمالا كيو زوينلا تركذ امكاهنم ىشخي ةكرشلا ءازأ ةيرصلا

 نا 1١9605 ةنس ةينوي © ىف ركذت ةيرصملا مارممالا ةديرج نا ولو

 وه » نطنشاوو كرويوين ىف ةرتف ءاضق ىف ةكرشلا ريدم ضرغ

 ةسايسس  نأسشب اكيرمأ ىف ةيسامولبدلاو ةيرحبلا رئاودلا ةثحابم
 ريدم رود حضفنلو ٠ ب ةمداقلا ارهش رشع ةينامثلا لالخ « لقنلا

 نأ نكمي نمي وأ « رخاويلا باحصأب لصتيل بهذ ىذلا ةكرشلا
 اكيرمأ ىف ةيسامولبدلا لاجرب امناو ةانقلا ةنايص لامعأب اوموقي

 اماع دتسشت ةانقلا ىف رورملا ةكرح نا » مارهالا هتركذ ام لمكت

 ىف ايرخف ادعقم تحتم ىتلا ةيكيرمالا حلاصملا ناو . ماع دعب

 ةرادا نع ةديعب عقاولا ىف لازت ال ٠٠٠ ةكرشلا ةرادا سلحم

 ةكرشلا نيب امات قافولا نوكي نا ىرورضلا نمو . ةكرشلا

 لك ىف ةيكيرمالا ةيجراخلا ةرازوو « ةيكيرمالا رخاوبلا باحصأو
 ةيرصملا ةموكحلاب ةكرشلا ةلصو ةكرشلا لمع جماريب لصتي ام

 ل اال ب



 ماج مهاعت لا وكيب ويضع لابصب انآل ةيئاك مانا ةمينم تناك دكو

 ٠ « ةيكيرمالا ةسايسلا ءاربخ عم

 نم عمجت ام رامثتسا ةسايس ىلع لمعلا ةكرشلا لواحت ملو

 ىلع اهتعزو ىتلا ةريثكلا نيبالملا دعب رصم ىف ةمخض تاطايتحا
 هذطع ىلا اندالب ةجاح ةدش نم مغرلاب بناجالا نيمهاسملا

 ٠ لاومالا

 تارامثتسا ةروص ىف ةينج ثنويلم ١9 ب ةكرشلا تظفتحا دقو

 ىأ 2« لجالا ةليوط تارامثتسا ىف نويلم ١ةر* «. لجالا ةريصق

 ءادتكو « ةدحتملا تايالولا ىف كلذو هينج نويلم ؟هرا# هعومجم ام

 لوصالا نم ربكالا ءزجلا نأ اضيأ ودبيو « اسنرفو « ايناطيربو
 نويلم الره « تانامضلا باسحل هينج نوبلم ارا ىهو ةصصخملا

 ٠ ةيبنجأ ةيلام قاروأ ىف ةدوجوم تاشاعملا قودنصل

 حمست ةجردب ةانقلا قيمعت ىلع لمعت مل ةكرشلا نا ظحول امك

 ىتلا لامعالا نم ريثكلا نع لزانتت تأدبو ةريبكلا رخاوبلا رورمب

 ةيوعص ىلع هنم ىشخي ناك امم ةلصفنم تاكرشل اهب موقت تناك

 نوبيل ةكرش نم ةيساق ةبرجت انلو ٠ ةنس !١ دعب قفرملا ةرادا

 قفارملا اتفلخ ناتللا اتلدلا ديدح ككس ةكرشو ءابرهكلاو زاغلل

 ٠ ةراهنم ةلاح ىق اهترادا ىلع تماق ىتلا

 نئمطي امم رثكأ اهيلا نئمطي ىتلا ىه اذا ةرادالا كلت تسيل

 ةطلس قوف ةطلس اهئاطعا كلذ ىنعم نال ةيرصملا ةموكحلا ىلا
 نكي مل اذاو ٠ ناسنا هليقي نأ نكمي ال رهأ وهو , ةلودلا

 اوعقاد ىضري فيكف اهترادا ىلع ةردقلاو قحلا ةيرصملا ةموكحلل

 « اهتيامحل نيباللا مهلاومأ نم صصخب نا رصم ىف بئارضلا

 ىتلا قفارملا فلتخم ءاشناب ةلودلا موقت نأ نولبقي فيكو

 اهيلع فارشالا قح مهل نوكي الو اهوفظومو ةكرشلا اهنم ديفتست
 امههيريدم اندجو نأ دعب ةانقلا ةرادال نئمطن نأ نكميب فيكو

 وم رمأ ىف لخدتلا نيبلاط ةيبنجالا تاموكحلاب لاصتالل نوعرسي
 ٠ اهتدايسل اهتلوازمو « دالبلا لامعأ ميمص نم

 - اال



 : ةانقلل ىداصتقالا عضولا

 ىداصتقالا عضولا نع ايش ركذنلو ميمأتلاو ةرادالا رمأ عدنل

 هتروثو 2« برغلا ةحض ىف رسلا ضعب انل فشكي ةلعلو « ةاتقلل

 ٠ ميمأتلا نوناق ردص امنيح انيلع
 مويلا ىف ةنيفس هءو 50 نيب ةانقلاب ةراملا نفسلا ددع ردقي

 تردقو « راحملا ع ةراملا نفسلا سدس ىلاوح اهددع غلبيو

 لاثمأ ةعبرأ غليي وهو نط نويلم 197 ىلاوحب ١960 ةنس اهتلومح

 فلأ 01١ ىلع اوديزي ملف باكرلا امأ ١958 برحلا لبق مقرلا

 ٠ برحلا لبق مهنع طقف ب ؟0 ةدايزب

 ماخلا داوملاب ةلمحم قرشلا نم ىتأت ةانقلا ىف نفسلا بلغأو

 امأ 2 طاطملا مث لورتبلا اهمهأ . برغلا ىف ةعانصلل ةمزاللا

 نفسلا سمخ نع ديزت الف قرشلا ىلا برغلا نم ةرفاسملا نفسلا
 اذاق ىلاتلابو ٠ ةعونصللا داوملا قرشلا ىلا لمحتو اعيمج ةرباعلا

 ةحالملا ةيرحل بارطضا ىأب هريغ نم رثكأ رثاتيمس نم كانه ناك
 نم رثكأ قرشلا ىف ماخلا داوملل ةجتنملا لودلا ىه ةانقلا ىف

 كلذ عمجمو ٠+ برغغلا ىف داوملا كلتل ةلمعتسملا لودلا

 رمتؤم روضحل اهعيمج عدت مل ماخلا داوملل ةجتنملا لودلا ناف

 تدبأ دقو ء لقنلا نفسل ةكلاملا لودلا نم معأ اهنأ عم ندنل

 2 ةيرصملا ةموكحلاب اهتقث ندتل رمتؤم اهنم ترضح ىتلا لودلا

 هذه لهق ٠ ايسينودنتاو دنهلا ىهو ميمأتلا ادبم ىللع اهتقفاومو

 لودلل مآ « ةانقلا ىف اهرخاوب رمت ىتلا تاكرشلا ةدئافل ةحضلا

 ىف تالالغتساو حلاصم اهلو رخاوبلا كلمت ىتلا ةيرامعتسالا

 ٠ قرشلا

 نفسلا نم / 80 ىلاوح هجتي هنأ ركذن ةروصلا لمكت ىتحو

 لامشو اكيرمأ ىلا بهذيف ىقابلا امأ ابروأ ىلا قرشلا نم ةيتالا

 ش ٠ ايقيرفأ برغ

 ب ١اله-



 «نط نويلم 31 192828 ةئس ةانقلاب ةراملا لورتبلا ةيمك تغلبو
 «لورتبلا نم ملاعلا تارداص عومجم نم 41 نم ديكر وأ

 بيبانالا هتلمح ام دزي مل امنيب ايناطيرب ىلا اهتلث ىلاوح بهذ

 + نط نويلم ٠+ ىلع ضيبالا رحبلا ىلا ةيبرعلا دالبلاو قارعلا نم

 ايروأ برغ كالهتسا نم +/+ 76١ ىلاوح ةانقلاب رم ام ردقيو
 - ١ا/ لورتبلا ىطغيو اذه ايناطيرب كالهتسا نم ./ هو

 ٠ ايناطيرب ةجاح نم ١١ ٠/٠ . دوقولا ىلا ابوروأ ةجاح نم

 : ىتالاك اهتبسن تناكف نفسلا ةيسنج نع امأ

 م ما 0 ةيجيورن زن ١ ., ايناطيرب / 8
 ةلومح دزت ملو ةيكيرمأ ٠/٠ ؟ر4 ةيلاطيا ٠/٠ م ء ةيسنرف
 ٠ نط فلأ ١94 ىلع ةراملا ةيرصملا نفسلا

 هينج ثويلم ؟:؟ نم رثكأ 95١هةئس لوبعلا تاداربا تغلب دقو .

 نلش ال موسرلا غلبتو ٠ برحلا لبق هيلع تناك ام لاثمأ 5 وأ

 ىمحو * علسلا نم نط لك نع نلش ؟«و سنب ؟ + ىفاص نط لك نع
 نأ نكمب ىتلا فيراصملا ىق ةدايزلاب تسيق اذا ادج ةضفخنم
 ددهت امك حلاصلا ءاجرلا سأر ىلا تلوحت ةراجتلا نأ ول ًاشنت
 ٠ تاهيتج ه نع لقي ال ام فلكي نطلا نال ايناطيرب

 جتوه نم ندنل ىلا ةفاسملا لازتخا ىلا ةانقلا قيرط ىدؤيو

 لع / 55 2 / ؟هرك) ليم ؟راكاك مه رادقمب ةروقاغتسسو جنك

 نكميو ٠ / 55 ليم 55٠٠ ىلاوحب ىسرافلا جيلخلا نمو ( تيزلا

 تالحر 9 2 تالحر ه ىف « ةلحر 5 5/« ب مايقلا نم نفسلا

 لكو ةلحر ه ١/756 5 . ” 5/5 نم الدب ماعلا ىق بيترتلا ىلع

 فلكتي لايخ ضحم « ةانقلا قيرط نع ةراجتلا ليوحتب روصت
 ةيلاحلا ةيداصتقالا هقورظ ىف برغلا ىوقي ال لاومالا نم ظهايلا

 قارعلا نم لورتبلل بيباتأ ءامششنا ىف ريكفتلا نا امك هلمحت ىلع

 هنال لامتحالا ديعب ريكفت افيح ىلا تاليا ءانيم نمؤ « ايكرت ىلا
 دالب ىف بيغت نودب ةيسايسلاو ةيداصتقالا فورظلا ءاقب روصتي

 م80



 ملاعلا نوزخم ؟/؟ نع لقي ال ام ىوحت ىتلاو طسوالا قرشلا
 ىلاوح ىضاملا ماعلا ىف تغليف ةكرشلا تاداريا امأ لورتيلا نم

 -19624 ةنس اهنع نويلم ؟ر١ اهردق ةدايزب هينج نويلم ؟ةرد

 جابرالا ىقاص تغلبو ٠ نويلم ١مثر؟ تغليف تاقورصلملا امأ

 نويلم الر اهتم نومهاسملا لان ٠ ةينج نويلم ١١رال ةعزوملا
 نأكف مهسالا نم / 55 ىلاوحل ةكلام ايناطيرب رابتعابو + هينج
 ةيسنرفلا ةئيهلا تلاقو هينج نويلم «ر* ىلاوحب ردقت اهتصح
 ارا / ١6 لا ىلع لوصحلا ىق 1848٠ ةنمس رصم لحم تلح ىتلا

 ىقابلا عزوو ٠ نويلم ١ر١٠ ىلع نوسسؤلا لصحو « هينج نويلم
 ةيحان نم لامعلاو نيفظوملاو ةيحان نم ةرادالا نيب ىواستلاب
 .٠ ىرخأ

 ىذلا ضيوعتلا رعبسس ساسأ ىلع ةكرشلا مهيسأ ةميق ردقتو

 ضارتعا ام ىردن انسلو هيتج نويلم م١ رادقمب نوناقلا هددح

 ضيوعتلا نا نع اًئيش ركذي نم مهتم سيلو « هيلع نيمهاسملا
 ٠ لداع ريغ لافقالا رعيسس ساسأ ىلع

 تثالثلا ىف رعسلا طسوتم وه له ؟ اذا لداعلا وه ام ىرت

 رعس نم ىندأ رعسلا ناكل كلذب انذخأ اذا ؟ الثم ةيضاملا تاوتس

 ٠ ريثكب ضيوعتلا
 نالا هيلع لصحت ام ىلع لصحت نأ رصت ايناطيرب نأ روصتنلو

 اهمهسال ةيلاحلا ةميقلا ىلا ةفاضالاب زايتمالا نم ةيقابلا ةدملا ىف

 نكمي امم ريثكب لقأ ومو هينج نويلم ال١ نع ديزي ال غلبملا ناف
 2ءةانقلا ريمدت اهتجيتن نوكت ءارصم ىلع ةلمح هايا اهفلكت نأ

 ةهجاومل مهيلا ةجاح ىف ىه اهئانيأ نم ريبك ددع ىلع ءاضقلاو

 عيضي نا اريثك لمتحملا نمق ىردب نمو « ةيداصتقالا اهلكاشم

 نم ةلود ىلا ىهتنتو طسوالا قرشلا لورتب عيمج اضيأ اهنم
 ٠ ةثلاثلا ةحردلا

 لامعتسا ىلا دمعتس رصم نا اسنرفو ايتاطيرب نم لك ىعدتو

 سوسحم لكشب ةحالملا مخضت نأ عقاولاو ٠ اهترادا اهل ةانقلا

 84١ا-



 ٠ موسرلا عفر ىلإ ةجاح ام نودب ةليصحلا ةدايز ىلا هدحو ىدؤي

 نويلم "1ر6 نم ريخالا نرق عبرلا ىف بكارملا ةلوم> تداز دقف

 ىف ذخالا عم اذه ز/ 58را ةيسنب ىأ نويلم ١١هر4 ىلا نط

 ىلا هججتت اهناو ء ظوحلم لكشب مدقتي نفسلا ءانب نأ رايتعالا
 رمتسم عاسستا ىف برغلاو قرشلا نيب ةراجتلا ناو ةماخضلا

 ةسضشيعم ىوتسم عفرو عينصتلا وحن هجتي قرشلا نأو ةصاخ

 * هبوعش

 لعج ىلا فدهت ىتلا ةيسنرفلا رظنلا ةهجو لبقي نم انم سيلو
 ةانق اهنأ ظحالن نأ بجي لب ابيرقت لباقم الب ةانقلا ىف رورملا

 اهنأو ةيرصم ديأب تقش اهناو « ايعيبط ارمم تسيلو ةيعانص
 ىينجأ لخدت ىأ دض ةلودلا نم ةمئاد ةيركسع ةيامح ىلا جاتحت

 ٠ اهيف ةحالملا نايرس قوعي

 : ةدصرالا ديمحتو ةانقلا

 رصم ةدصرأ ديمحتو ةانقلا ةلكشم نيب ةطبارلا ىردن انسلو

 نكمي الو « ةدحتملا تايالولاو اسنرفو ايناطيرب نم لك ىف
 ىه دالبلا كلت ىف انلاومأف ء ةنصرق هنأ الا لمعلا اذه ىمسي نأ

 هنأ وهف رمالا اذه فشكي ام كاته ناك ناو . انقرعو . اندهج نم

 لالغتسسالا ىلع هداصتقا موقي ىذلا برغلا ىف ةقتثلا بجي ال

 ٠ رامعتسالاو زازتئالاو

 دقو ٠ ةريغصلا لودلا لاب قلقي أدب ءارحالا اذه نأ ودببو

 هدالبل امي ايناطيرب بلاط تيوكلا ريمأ نأ دئارجلا انيلا تلمح
 ضعب تداع ) هينج نويلم 5٠٠ ىلاوحب ردقيو « اهيف ةدصرأ نه
 ةميقو - هينجلاب تسيلو ةيبورلاب غلبملا نأ تركذو دئارجلا
 لعلو ٠* جرفلا اهيتأي هلع ارهش هتلهمأف ( اشرق الر؟ ةيبورلا
 ةلكسشم -توس دق نوكت رهشلا ىدم ىف اهنأ نظن ايناطيرب
 ٠ تيوكلا ريمأ بلاطم نم اهب صلختت ةليسو تدجو وأ ةائقلا

 هيا معس



 ويالملاو ناليسو ناتسكايلاو دنهلا فقوم روصتن نأ اننكميو
 قارعلا فقكوم روصتن نأ اتتكمي امك ٠ تارمعتسملا نم اهرمغو

 ايناطيرب ىلع اعيمج اهلو ملاعلا ىف دالبلا نم اهريغو ايسينودناو
 دمجت دالبلا هذه ىرت ىعو ةلئاط غلابم ةدحتملا تايالولاو

 وسه طيسي بيسل ء برح اهتيبو انئيب سيلو اهدتع انتدصرأ
 « ةيرصم ديأب تقش ىتلا ةيرصملا ةانقلا سيوسلا ةانقل انميمأت

 «بيطلا دلبلا اذه ناكس نم فلآ ١٠١ نم رثكأ اهتيحض بعذو

 ةفلتخلا دالبلل امسرد نوكيبس ةيرصملا ةدصرالا ديمجت نا

 دالبلا نم ةدحاو ىف اهل ةدصرأب ظفتحت الو . اهسقنل طاتحتف

 ديدهتلا ةليسو لمعتست ال ىتح « ةيرامعتسالا تاهاجتالا تاذ

 نويلم *١١ ايناطيرب ىف رصمل ىتلا ةدصرالا ةميق غليتو
 قافتقا ةنأشب مت ىذلا باسحلا ىف نويلم ٠١5 ره اهنم اهيدج

 نويلم ؟هو ٠١ نيب حوارتي ام ىلع ايونسس ةنم جرفيو ايناطيرب عم
 ,سوبحملا باسحلا ىف ىهف ةيقابلا هيتجنويلم ١١رهلا امأ , هينج
 ىرخالادالبلاعم انتراجت ىف زجعلا ةميق عفدل اهلمعتسن ىتلا ىحمو

 5٠ تغلبف ةدحتملا تايالولا ىف انتدصرأ امأ ٠ ايناطيرب اهنمو

 تادنس لكش ىف ابيرقت اهفصن هينج نويلم ؟١ وأ رالود نويلم
 * ةيكيرمالا ةنازخلا ىلع

 نويلم هرم نع لقي ال امب نيدم وهف اسنرف عم انياسح امأ

 ديمجتلا ةيلمع نم راضت ىتلا ىه اسنرف ناق ىلاتلابو هيدج
 ٠ رصم تسيلو

 لاومأو ةيرصملا لاومالا عيمج ايناطيرب ىف ديمجتلا لمش دقو

 اويحست نأب دارفأك نييرصملل حمسي الو , سيوسا ةانق ةكرش

 تايالولا ىف امأ ٠ عوبسالا ىف هينج ٠٠١ نم رثكأ مهلاومأ نم

 ةكرش لاومأو ةيرصملا ةموكحلا لاومأ ديمجتلا لمسش دقف ةدحتملا

 ٠ سيوسلا ةانق
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 ىف يىنيلرتسمالا لامعتسا ىلع انتردق مدع ديمجتلا ىنعمو

 انئتادراص نم قرفلا ىلع لصحن انكو ٠ جراخلا عم اتتالماعم

 ىف هلمعتسن انك امك « ىنيلرتسالاب داليلا ضعب نم انتادراوو

 انعم ةميرك ةيبعشلا نيصلا تناك دقو +٠ انتاعوفدم ضعب ةيوست

 لاوح وأ كنرف نويلم ٠١ ارسيوس ىف انباسحل تعدوأ اهنأ ذا

 دحأ ىهو دنهلا تقفاو امك ىنيلرتسالا نم الدب هينح نويلم ١ر5

 فوشكلملا ىلع بحسلاب انل حامسلاب ىنيلرتسالا ةلتك ءاضعأ

 ٠ ةيبورلاب عفدلاو

 ىأ نحش منمب ىضقي ارمأ ةيناطيربلا ةموكحلا تردصأ دقو

 "<07 موي ليق تمن دق تاءارجالا تناك اذا الا رصصم ىلا عئاضب

 امك  ىرخأ ةلمعي نمثلا ىضتقيس هنأ عئابلا نمض اذا وأ ويلوي
 ىضقيذا اريثك كلذ نع جرخي ال ارارق ةدحتملا تايالولا تردصأ

 « ةدمجتملا كلت ريغ غلابمب اهنم هيرتشت ام ةميق انعقد ةرورضب
 ةرفاس ةنصرقو حضاو زازتبا هنأب الا اذه فصن نأ نكمي لهف

 اهب رمي الو « ةانقلاو ةدحتملا تابالولا نأش ىردن انسلو

 اذا الا « اهيف ايدج امهاسم ريتعت الو اهنقس نم / "ره نم رثكأ

 ةقفسص اندقع اننال انيلع ركفلا هيوشت كلذ نم اهدصق ناك

 ,ةيبعشلا نيصلاب انقرتعا اننالو ٠٠ ايكاقولسوكيشت عم ةحلسالا

 + دادغب فلح ىف ماعئالاك قاسن نا انضفرو

 انتراجت لشف ةلواحم ةدضرالا ديمجتل ةيعيبطلا ةجيتنلاو
 وحصن انلعجي كلذ ليلد ٠ ابوروأ برغ عم ةيداصتقالا انتالماعمو

 ضعبلا ةيمسي امي كسمتن الو انتالماعم ىف ررحتنو انتايسس نم
 5 ةيديلقتلا انثالمع

 ىداصتقالا طغضلا نم عون ىلاىدؤيس ةدصرالا ديسجت نا ولو
 لقتس ذا اهداصتقا ىلع طغض ىلا اضيأ ىدؤيس هنآ الا انيلع

 ٠ استرفو ايناطيرب اميس ال مهعم انتالماعم

- 1١6858- 



 نويلم ؟؟ره هتميق ام 960١ه ةنس ىلوالا نم اندروتسا دقف

 هتميق ام اهل انردصو هينج نويلم ١هرك هتميق ام انردصو هينج
 اتعم ةراجتلا ىف نيدلبلا حلاص ىف اقرق كانه نأ ىأ نويلم ١؟رآ

 ةئيم لوألا فصنلا غلبو و هةيتح نويلم ١ر2 ١ ةنس غلب

 ,رهشأ © ىلا 5 نم ىفكيو هنم امهنوزخم امدختست نأ امهيلعو

 ٠ رالودلاب ناعفدتو ةدحتملا تايالولا ىلا ن احلتوأ

 راصحلا نم ديفتستس ىتلا ىه ةدحتملا تايالولا نأ ودبي اذكهو

 ٠ ناريا ةمزأ نم تدافتسا امك رصم ىلع ىداصتقالا

 ؟ هب لاعفت اذاد

 نم ىداصتقالا طغضلا هجاونل لعفن اذام ىرن ءركا لءاستي دق
 مستي لاز ام نالا ىتح ةموكحلا هتذختا ام نآ رامعتسالا ثولاث

 لودلا اهكلمت ىتلا ةدصرالا دمجت ملق ء ءادعلا مدعو ,ىدهلا عباطي

 نم لقتلاو بحسلا تايلمع تددخ تناك ناو ., اهيف ثالثلا

 ةمساح تاوطخ تذختا دق ىرخالا لودلا نا ولو ٠ تاباسحلا

 نم رقم الأ دجتس اتثا ودبي هنآ الا تادراولا نم رصم نامرح وحن

 * ةليمسولا سفن عايتا

 لاومالا نمو ةدصرالا ديمجت ةرورض انه دكؤن نأ مهملا نمو

 ةليصح لمعتست ال ىتحو « ىرخأب وأ ةقيرطب برهت ىتح ةيبنجالا
 « داليلا ىف بيرختلاو سسحتلا تاكرح ىلع قاقنالا ىق اهعيب

 * رصم قوقح نم ءزج نامض ديمجتلا قيرط نع نكميو

 تادراولا نم اننامرح ىف تأدب دق ثالثلا لودلا تناك اذاو

 ةمميق ىلع انلوصح نم ةنيفس ىأ نحش لبق دكأتن نأ بجيف
 ىلا فاضتل ىتعم كاته سيل ذا + ليوحتلل ةلياق ةلمعب ةنحشلا

 5 * ةدمجلا خغلابملا
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 علسلا ىف ةلق رظتنن نأ بجي هنأ هانعم دراولا نم اننامرحو

 نكمأ ام للقنف هتدع رمالل دعن نأ اتيلعو اهكالهتسا اندوعت ىتلا
 ىف ةعونصللا علسلا لامعتسا نع امامت حنتمن مل نا انكالهتسا نم

 ٠ انيلع ىداصتقا راصح ضرف ديرت ىتلا دالبلا

 تاقاطبلاب داوملا ضعب ةموكحلا عزوت ىتح رظتنن الأ بجيو
 وأ ةدروتسملا علسلا نم كالهتسالا ضفخب اهدعاست نأ انيلع لد

 - برحلا كلت ىف اهنيعت كلذب اننال ء نكمآ ام هنع عانتمالا

 انيكرت الا سيل كلذ نال علسلا نيزخت ىلا دمعن الأ بجيو

 ىلعو ٠ ةيلخادلا اتتهبحل فاعضا الا هيف نوكي نلو ء انب ودعلل

 عسوتلا تايناكما عيمج ةساردب اوموقي نأ انم داصتقالا لاجر

 نشت ىتلا لودلا قاطن نع ا!ديعب جراخلاو لخادلا ىف ىداصتقالا

 نا , ةكرعملا ىف اندمص نا انل ليقتسملا نأ ةمشاغلا اهبرح انيلع

 اعيمج انتكرعم اهتكلو + رصانلا ديع لامج ةكرعم تسيل ةكرعملا

 ٠ ةمداق ةليوط ماوعأ ىلا انريصم ررقنسو

 ىهو اتنايكب اهساسمل ناهذالا اهيلا هينأ ةريطخ ةلأسم كانهو

 نم هانيأر ام دعب ةانقلا ليوبت أدبم لوبق ىدؤي نأ ىشخي هنا
 ةقطنم لصق اذه نم رثكأو رصم نع ةانقلا لصف ىلا رامعتسالا

 ةسارد تماق دقو 2. اهب نيطسلف ىئجال ناكساو رصم نع انيس

 هانعم رمالا اذه لثمو ٠ ةليوطلاب تسيل ةدم نم عورشملا اذه لثمل

 عازن ةراثاو ء دعب لغتست مل ىتلاو نداعملاب ةيتغلا ةقطتملا لصف

 ٠ ةيبرعلا داليلاو انئيب

 دصاجنو لمعت نأ بجيف ةكرعملا ميمص ىف ءالوأ نحن اه نالاو

 اقرعو ادهج رمالا ىضتقي دق ذا اعيرس لحت نأ رظتنن الو . اهبسكل

 .٠ رثكأ وأ نيتنس ]

 - الكا



 ... توعيقق لا

 لداء ماؤه ]رو

 فقوانفم ا عطور وكل





 امتيح « برغلا اهماقأ ىتلا ةحضلا كلت نا ضعيلا نظي دق

 تناك « هباكر ىف ريسق ىتلا لودلا نم ةليلق ةّئف ندنل ىلا قام
 ةلص ال هنأ عقاولاو ء ةلحنملا ةيرامعتسالا ةكرشلا ميمأتل لعف در

 عطقت قاروأ ىدلو « ليودتلل ةرجافلا ةوعدلاو ميمأتلا نيب ةتبلا
 اميرو 2 150. ةنس ذنم ةتيبم ةرماؤم ناك « سالاد عورشم ناب

 « مازتلالا لجا برقب اورعش نأ موي « خيراتلا كلذ لبق اهل اودعأ
 : ةرماؤملا هذه نع فشكت ةددحم عئاقو ىلا هيناف ردابأ ىناو

 ةخرؤم ةقيثو « سسوسلا ةاتق ةكرش تاظوفحمس نيب نم : الوأ

 ؟ لديج تريبلج ةمالعلا نم ةعقوم ةركذم ىهو ©« 156493 ةنس ىف

 فيزو « عوضوملا لوانت دقو نسسراب ىق ىلودلا نوتاقلا ذاتسا

 حلاصل اقافترا كانه نأ لوقلا ىلآ ىهتنيل « فييزتلا هل باط.ام
 ' اعباط ةلحتما ةكرشلل نآو « ىسسوسلا ةانق ىلع ةيلودلا ةعامجلا
 نأ مهل قحب نيذلا مه « ةانفلا ىف ةحالملاب نيعفتنملا ناو « ايلود

 . اهيف ةيحالملا ةكرحلا اوزيدب

 اهنكلو ةرماؤملل ةئطوت ىوتفلا كلت تدعأ ةكرشلا نأ رهظيو

 اهتاظوفحم ىف ةيوطم تيقبف نيحلا كلذ ىف اهقاروا نع فشكت مل

 ةشهد هيرتعت نأ دب ال © ماعلا ىلودلا نوناقلاب لغتشم ىأو |
 . ءاملع ربكأ هناب هنوفصي لجر ىلا ايوسنم اذهك امالك آرقب امنيح
 بحاص هيقفلا تقرع ينكلو « ماعلا ىلودلا نوناقلا ىف اسنرف
 ,ةنس ىف هتفرع «.هملق اورتشا نيذلا هفرغ امك « ئتوعدلا كلت

 هئالمز نمو هنم ترفظ ىتلا ىتلاسر ىلع فرشي وهو
 ادج ديج ريدقتب ماغلا ىلودلا نوناقلا ئف' هاروتكدلا ةجرتب
 : ةلمج لديجأ ىوتف' ةيلك ةفلاخم فلاخت ىتلا ,ارالا نمضتت اهنا يب
 ا 5

3 

 تع” 0 هع



 عيب هنا لديج ىلا ىتلاسرب تهجوت امئيح فرعا نكا ملو
 <« ىتلاسرل هترتخا ىنكلو « ةلاضلا ىوتفلا كلت بنتك هناو « هملق

 قو ارتلجنا فحص ىف ةديدش ةلمحل افده ةنسلا كلت ىف ناك هنال

 تيزلا ةيضق ىف هفقوم ببسب ةيناطيربلا ةيسايسلا رئاودلا
 « ميمأتلا ق قدصم روتكدلا ةموكح ىتفا ىذلا وهف « ىناربالا

 ةيناريالا تيزلا ةكرش دض قدصل ةينفلا ةروشملا مدق ىذلا وهو
 امك © ريبك للضم هتاو « روجأم هنا ارتلجتا فحص هنع تلاققف

 نفرتحي ىئاللا تاصقارلاىدحال هترشاعمو ةصاخلا هتايح تلوانت

 كلذلو « نينامثلا هزمع نم غلب هنا ديب ةيسنرفلا اربوالا ف صقرلا
 ةشقانم ىف دحوو « زيلجنالل ةبسنلاب ارودصم ذئتقو لجرلا ناك
 ةيناطيربلا ةسايسلا حئاضف نع فشكلل ةيبهذ ةصرف ىتلاسر
 . هليلغ ىقثد ادر اهيلع درلاو

 ١978 ةنس سطسغا ؟8 ةدهاعم تيغلا امنيح هلا ثدح دقو

 هيقفلا سنيراب ىف ىب ىقتلا « ءاغلالا ةيعورشم ىف ارتلجنا تنعطو
 ةعفارملل ادعتسم ناك اذا امع فئتقو هتلأسو « ركذلا مدقتملا
 ملف « ىاهال ىلا عازنلا ليحا اذا اميف « ةيرصملا ةموكحلا باسحل
 . لويعلا ىف ددرتب

 هوراتخا ىذلا ربكالا ىتفملا نا سانلل نيبال قئاقحلا كلت تركذ
 ةئنس ىف ةخرأملا هتركذم ىف أرقن داكنل ىتح « ليودتلا عورشأ

 ىرحلا صنلا سيوسلا ةانق ةكرش نم اهباعتا ىضتقا ىتلاو
 اسنرفقو ارتلجنا ةيجراخ ءارزو هردصآ ىذلا ىئالثلا نايبلل
 اذه « ندنل رمتؤم عامتجا ليبق ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولاو
 ةيملعلا مهتناكم نولغتسي « برغلا مهيلا أجلي نمم هريغك « ىتفملا

 ٠ نمثلا عفدي نمل مهتعاضب نوطعيو ليلضتلاو نشغلا ىف

 . ةنمس ىف ةرم لوال اهئازجا لماكب ةرماؤملا ىل ترهظو : ايناث
 ذدئمويف © نسراسب سيوسلا ةانق ةكرش ىتبمه لخاد قو ©

 « ىتلاسرل ادادعا « ةلحنلا ةكرشلا تاظوفحم ىف بقتا تنك
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 ةهجو ىل حرشيل « «ور لراش اوسنارف» اجاوخلا ىب عمتجاف
 نا بجي مازتلالا لجأ ىضقني امنيح هنا لوقيو « ةيبرغلا رظنلا
 ةنجلب ةهيبش ةيلود ةنجل ةطاسوب « ةانعلا ىف ةيحالملا ةكرحلا رادت

 ممالا فارشا تحت « ةانقلا ريدت نأ بجي ةنجللا هنهو . بونادلا

 ال ىتح اياوج عطتسا ملف حارتقالا كلذ ىق ىبار ىنلأسو « ةدحتللا
 دلئتكقو ترداب ىنكلو ةكرشلا قاروأ ىلع عالطالا مامتا نم مرحأ

 ةيجراخلا ةرازو ىلاو ىرصلا ءارزولا سلجم ىلا ليصافتلا غالباب
 ةباصعلا اهتيبت ةرماؤم نم رذحأ ىنأ ىريرفت ىق تلقو ةيرصملا
 لجأ ىهتني امنيح اهتانق ملست نم رصم مرحتل « ةيرامعتسالا
 : مار_تلالا

 ةيدنتلوه ةكرش نع الكوم « ةاماحملاب ىلمع ىف تنك املو : اًدلاث

 اهتيلمع ترفساو « انيقدا رطانق ةيرصملا ةموكحلا باسحل تنب

 ريغسلا ناكف « ادئلوه ةموكح مامتها تراثأ ةريبك ةراسخ نع

 ريس ىلع فقوقولل رخآو نيح نيب ىب لصتي ةرهاقلاب ىدنلوهلا
 دقف ©« ةلودلا سلجمب ىرادالا ءاضقلا ةمكحمل تعفر ىتلا ىوعدلا
 نل هنأ ىل لاقو 2« .1565 ةنس وينوب ؟؟ ىف هتلباقمل ىناعد نا ثدح

 ديري هنكلو اهرئاسخو اتيقدا رطانق عوضوم ق ىعم ثدحتي
 ىرايتعاب , سيوسلا ةاتق وهو كلذ نم مهأ وه اميف ثدحتي نأ
 مامتها ثعاوب ىل حرشي لجرلا حارو « ةانقلا ةيضعب اينعم
 ةانق ىف ةثلاثلا ةيحالملا ةلودلا اهرابتعاب ةانقلا لبقتسمب هدالب

 ةانق ةكرش مازتلا لجأ نأ لوقلا ىلا هثيدح نم ىهتناو سيوسلا

 صوصخلا اذهب ءىث لمع نم دبالو ىهتني نا كشوي سيوسلا
 رمتؤم ىلا ةوعدلاب ةيرصملا ةموكحلا ردابت نأ هدالب ةموكح ىرتو
 ةانقلا ريدت ةيلود ةنجل ءاشنا اهرايتخا ضحمب هيف لبقت ىلود

 رصمل لفكي قافتا مربيو ©« ىوق ليثمت ةنجللا هفه ىف رصمل نوكيو
 ٠. اهب ناهتسي ال ةعفنم ةانقلأ داريا نم

 ارباع اثيدح ىنثدحتي لوئسملا لجرلا كلذ نا ذتموي تبسحو
 ةيحانلا نم هيأر هل تدنف دقو « فيخس ىمخش ىأرب عربتيو
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 ضؤوخ ىف ددرتن ناو « اذهك امالك لبقد نل ادحأ نا الئاق « ةينوناقلا
 ضرفت نأ ىف ةيرامعتسالا لودلا تركف اذا ىسسورض برح رامغ
 ةيفصت وه ةلكشملا ديحولا لحلا ناو © حارتقالا كلذ لثم انيلع
 ةدايسلا ةيحاص ةيرصملا ةموكحلل ةانقلا ةرادا ميلستو ةكرشلا

 . اهلووس نود

 ءديدش قلك ىنروايسس ء ثيدحلا كلذ دعب ىراد ىلا تدع املو

 فقرحلاب هتعمس ام هيف تحرش ىليصفت ريرقت دادعاب تردابف
 ديع لامح سيئرلا ديسلل روفلا ىلع ىريرقت تعفرو دحاولا
 . برغلا اهربدب ىتلأ ةرماؤملا كلت ىلا اهيتمو « رصانلا

 ءزجلاب هتدروا ىذلا لصفلا « تركذ ام ىلع ىداملا ليلدلاو
 ناونثعب «ةرصاعملا اهتالكشمو نسوسلا ةانق» ىباتتك نم عبارلا

 مكح ىه ليودتلا ةركف نأ نم هتلق امو «ةانقلا ليودتل ةرماؤم»
 ٠ رصم دض هرادصإ دارت ىسايسلا مادعالاب

 رمتؤم ىف مهفده تناك ىتلا ةرماؤملا هذه نأ نييتب مدقت اممو
 ةيرصملا ةموكحلا تناك لب ةيرصملا ةموكحلا ةتغايم نكت مل « ندنل
 ميمأتلاب مهيلع تعطقف « ءافخلا ىف تيبيو ريدي امب ماق ملع ىلع

 . ةعجرلا طخ

 سفن ىنفاضتس) ىفاملا ناضمر رهش ىف « ىرخا ةرمو : اعبار

 « ةرماؤملا كلت ليصافت ىعمس ىلع رركيل ؛ ىدنلوهلا ريقسلا
 « ىعم ملكتب ةفص ةيباب هتلأس املو « فزأ دق تقولا نا لوقيلو
 ال هنأ ررق © ةيمسر ةفص عوضوملا افه ىف فئتقو ىل نكم مل ذل.
 « عورشملا اذه دض ةضراعم ةراثا مدعو توكسلا الا ىنم بلطي

 انيفدا رطانق تنب ىتلا ةيدنلوهلا ةكرشلا اياضقي هثيدح ىف حولو
 «.سيوسلا ةانق ةكرش دض ىتالمح ىلع تكس دق ناك اذا هنأيو
 ىبتكم مرحت دق « ليودتلا عورشمل ىتيحات نم ةداح ةضراعم ناف

 ٠ اهب ناهتسي ال اياضق نم
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 ٠ ةيرصملا ةموكحلل ىرج ام غالباب ترداي « ةقباسلا ةرملاكو

 ةيقب نع ماثللا هيف طامي ىذلا تقولا ىتايسو : اسماخ
 .ضعببو © لورتيلا تاكرشي اهتلص حضتتو « ةرماؤللا ليصافت
 .نم لح ىق تسلو 2« تاكرشلا كلت مهرجأتست نيذلا رصانعلا

 1 . مهئامساب حيرصتلا

 هتناك تالاصتا نا تبثتف « ةماه ةقيقح دكؤت عئاقولا كلتو
 نطنشاوو سيرابو نيتل نيب طقف سيل ءافخلا ىف ىرجت
 جيورتلاو ادناوه ©« لامشلا لود تكرتشا لب « كرويوينو
 اوعضو دق كئلوأ ناو ٠ تالاصتالا هذه ىف كرامينادلاو ديوسلاو

 اهيلع اوقليل « رصم ىلا هب مدقتلل مئاللا تقولا اورظتناو « عورشملا
 اهل ةطخلا هذه لعلو 6« اهاوبق اهيلع اوضرفبو « ةثيبخلا ةطخلا

 ةريخالا تاوتسلا ىف تدقع ىتلا ةيركسعلا فالحالاب لصتت طويخ
 اوعمج مهنا ندنل ىف هولعف ىذلا لكف ةيبرغلا ةباصعلا باسحل
 <« مهقاروا نع رمتؤملا ىف اوفشكيل ةدئام لوح ةرماؤملا ءاضعا
 «نويعلا ىف دامرلا رذ دصقب مهوعد نمم نورخا كانه ناك اميرو
 ةلفغلا مهيلع تزاج نم مهتمف ٠ قباسلا تييبتلا نولهجي اوناك

 مهنكلو ©« هوضراعف عورشأاا ثبخل اونطق نم مهنمو «© ةعيدخلاو
 ىف تكرتشا دق عورشملل تتوص ىتلا ةيرثكالا نال ةيلقأ اوناك
 اذهو « تاونس ندتل رمتؤم عمتحي نأ لبق هب تملعو هعضو
 ةحيضف ةيلودلا ةايحلا ىف لجسيو « رمتؤملا لامعا لطبيب هدحو
 ةرماؤملا كلت ىف تكرتشا ىتلا ةيبرغلا تاموكحلا طاقسال ىفكت

 نفؤت اهرئاصم ىلع تاموكحلا كلت نميهت ىتلأ بوعشلا نأ وا
 ٠ قالخالا ءىدابمبو ةيلودلا ةلادعلاب

 رتسملا ناك نم باسحل « لءاستت نا بوعشلا هذهل قحبو
 نولواحب نم باسحلو © ةرماؤملا كلت نوتيبب هّواكرشو سالاد

 ناولا نم انول اوضرفيو ىرصملا نطولا نم اءزج اوعطتقي نا
 !؟ لقتسم دلي ىلع ةيرامعتسالا ةياصولا
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 ىف ةحالملا ةبرح .أدبم نع نوكت ام دعبأ ةرماؤأا هذه نا كشال

 انيس توزع نحنو © ةهريثك كلذ ىلع ةلدالاو سيوسلا ةانخ

 : ىتأب اميخ

 نا فذنم « طق ثدحي ملف « خيراتلا نم دمتسم ليلد : الوا
 وا « ةحالملا ةيرح اديم رصم تضراع نا ةحالملل ةأنقلا تحتتف١

 ةآأنئك ف ةرمتسملا ةمئادلا ةحالملا ددهت © ناك انآ لمعت تماق

 ضرالا مما دشأ تناك رصم نأ ايخبرات تباثلا امنأو ©« نسوسلا

 ماودلا ليس ىلع ةحالملل ةحاوتقم ةانقلا كرت ىلع اصرح

 «(ا١ملللا ةنس ىف اردغو ةنايخ رصم لالتحا زيلجتالا لواح امتيحف

 نويركسع ءاريخ راشا اهدشآ ىلع ةيبارعلا ةروثلا تناكو
 نم ةطيحلا ذختي نا ©« ىبارع دمحا هل روفّمملا ىلع نويرسوس

 « كلذ رمالا ىضتقأ اذا ةانفلا مدرب نأو © نسوسلا ةانق ةيحان

 سلجلا عمتجاو « ةارغلل اقعرط ةانقلا هذه نوكت نا ةفاحم.

 ةدهاعم كانه نكت ملو « صوصخلا اذهي ءىش لمع ررقو ىركسعلا

 كلذ عمو 3 ةينيطتطسقلا ةدهاعمك ةحالملا ةنرحب ةصاخ ةيلود

 ىركسعلا نسلجملا رارقو بناحالا ءارمخلا ةروشم ىبارع حرطأ

 املذب ىتلا تاديكأتلاو دوعولاب ايقتكم ةحوتفم ةائقلا كرتو

 رصم ريخالا اذه نمط نا ةجيتنلا تناكو ©« نسسل ىد دنانئدرف

 شيج دئاق فرتعاو « ةائقلا ةيحان نم دالبلا تيزغو فلخلا نم

 ىد نم اهيقل ىتلا ةنوعملا الول هتاب ىلزليو لارنجلا لالتحالا
 نأ رصم تلبق ةيناث ةرمو © رصم لتحب نأ عاطتسا اك نسسيسل

 .سيوسلا ةاتق ىف ةكرعم تبشن امنيح كالهلل اهئانبأ ءامد ض رعت

 ةيرحل ضرعتت ملف ©« 115١ ةنس ريوتكا 8 ىف ةدهاعلا ءاغلا رئآ

 لمفت ملو © نييرصملا ءامد كقس ىلع. نؤاعتو نزيلجنتالا فرضت

 ىف رصم نكت ملو © ةحالملا ةبرح ادبل اسدقتو امارتحا اًميش
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 اهسفنتكرت دقق « تناك ابأ ةحلصفب ةعوفدم اديملا اذه سسيدقت
 « ركذت ءىث ىلع ةانقلا داريا نم لصحت نكت مل تقو ىف © ةيحض

 ىف ةكرحلا مامز ىلع ةضباق رصم نوكت امنيح ىلوا باب نمف
 اًثْيِش لعفت اهنا لقاع روصتي نا نكمي ال اهلخدب ةدرفنم 6 ةانقلا
 تلا لودلا-مالعا تناك ايا سيوسلا ةانق ىف نفسلا ريس لقرعي
 يضم نيبو اهنيب نوكت ىتلا دالبلا الا مهللا نفسلا كلت اهلمحت
 قوقح ةيرصلا ةموكحلا لمعتستف ىنوناقلا ىنعملاب برح' ةلاح
 ٠ ماعلا ىل !ودلا نوناقلا ىف ةررقملا ا دلبلا

 يمه © برغلا ءافلحو ايناطيرب نا «.نيقيلا هجو ىلع تبث : ايناث
 ةانق ىف ةحالملا اولطعو اهوردهاو ةيلودلا قيناوملا اوقرخ نيذلا
 ىفو 1١5508 ب ١115 ىلوالا ةيملاعلا برحلا ىفف « نسيوسلا
 ىلع اهلقثب ارتلجنا تقلا 11640 191 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 «اهسيبفن حلاصل اهترادآو اهيف ةحالملا تلطعو سيوسيلا ةانق
 دفعت مل ىتلا ةانقلا ىلع اهّوانعا اهيقلب ناك ىتلا ماغلالل اهتضرعو

 ةعباتلا رانلا طوطخ نم اطخ لب « مارح ةقطنم قيئاوملل اًقبط
 . ةييرغلا ةباصعلل

 ةكرشلا ىلع اهترطيسب ارتلجنا تناعتسا ملسلا تاقوا ىو
 < ةيقرشلا ةلتكلا دالبل ةبسسنلاب ةحالملا ةلق رعو نسسجتلا ىف ةلحنملا

 . ةلحنملا ةكرشلل ىرسلا فيشرالا ةقيقحلا هذه نع فشكيسو

 هذه تسيلف 2« ىسوسلا ةانق ريدت ىتلا ةئيهلا تناك ادآو : املاث
 « ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح ةسارح ىف ؛« صاصتخالا ةهج'ىه ةتيهلا
 ةلودلا نكلو © ةحلسم تاوق هعبتت ال ىرادا راهج ةئيهلا نأ ذا
 ةسارحب ميمأتلا لبقو العف موقت ىتلا ىه اهتديسو ةانقلا ةكلام
 ةنس ويلوب ؟1 دعبف ©« اهيق ةيحالملا ةكرحلا ريس ةلافكو' ةانقلا
 ادبملا كلذ ءةحالملا ةيرح ًادبم ىق مالكلل وعدي ديدج دجب مل 7

 هذمفنت تكرتو .18ليإ ةتسل ةينيطنطسقلا ةدهاعم هتلفك ئذلا
 .  ةانعلا ةيحاص اهرابتعاب رصأ
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 تمت ال اهناف نالا ىتح اهتوريثيو اهراثأ ىتلا ةحجضلا امأ

 عورشم ىلع تقفاو ىتلا دالبلاو ©« ةلص ةباب ةيحاللا ةكرحلا كلتل

 بايسا كانه امناو « ةللضم اماو ةرماؤلا.ىف ةكرتشم اما « سالاد

 :كلذ نمو « هلك الملا ىلع رشنتو « ماثللا اهنع طامي نأ بجي ىرخأ

 دفع دودح مزتلت نكت مل ء سيوسلا ةانق ةكرش نا : الوأ

 نسم اءزج تناك « ةانقلا ىف ةيحالملا ةكرحلا ةراداو « مازتلالا

 ةقيقحلا امتاو ,ةدئايلا ةكرشلا كلتب رامعتسالا اهطان تاصاصتخا

 زاهج مخضا تناك ةكرشلا نا ىه © ةيرسلا قاروالا اهتيثت ىتلا

 ةكرشلاف ©« طسوالا قرشلا ىف ةيناطيربلا ةيسوساجلا ةزهجا نم
 فلتخم ىف ةيرصلا ةيسايسلا ةايحلا ريسب قيثو لاصتا ىلع تناك

 :ةيسايسلا ب اّرحالا فلتحمفف مادخو نويع ةكرشلل ناكو ءاهقئاقد

 تاذو نيميلا تاذ . ىواشرلاو ةيرسلا فيراصللا رثعيت تناكو

 تقرغ اهنا ديب © ةيعامتجا ةناكمب تعتمت ءامسا نم مكو « لامشلا

 قئافحلا هيف رشنت ىذلا مويلا ىتأايس نكلو © لاحوالا كلت ىف

 . هوجو دوستو هوجو ضيبنتف
 2 ارتلجتا ةيجراخ ةرازوب ةرشايم ةلصتم ةكرشلا تناك

 ةيرصملا ةيسايسلا ةايحلا دسفت تناكو ةيناطيربلا ةيلاريمالابو

 داسفلاب ضرالا ىف ثيعتو برختو « رئامضلاو ممذلا ىرتشتو
 نيداسملا فلتخم ىف رصم براحتو ٠ تاعئاشلاو نتفلا رشنتو

 رجح فقتو ةريبكلا ةينارمعلا اهتاعورشم !لقرعتو ةيداصتقالا

 قيقحتل صاخشالاو ثداوحلا عفدتو اهتضهنو اهمدقت نود ةرثع

 ةتئمطم تضقنا ىتلا تاونسلا ةليط ارتلجنا تلظو ٠ ضرعغلا اذه

 سيئرلا هرمد املق « سانلا هقرعي مل ىذتلا «٠ ىمارجالا زاهجلا اذهل

 ةساس نم هؤاكرشو « نئيا رتسملا بلق علشنا « ملق ةرجب

 ىف قوبسم ريغ وحن ىلع مهباصعأ اودقفو , ةيبرغلا ةيلامسأرلا
 سفن اوققحي نأ نوعيطتسي مهنأ مهيلا ليخو . لودلا كلت خيرات
 هنومسيو لبق نم هل نودعي اوناك ء رخآ زاهج ةطاسوي ضرغلا
 مهريغ اورجي نأ اولواح دق اوناك اذاو « ةيلود ةنجل وأ ةيلود ةئيع

 تاككد



 ىعويشلا بعذملل ةضهاتم « ةكرعملا هذهتسيل ء تفخ دق رتوتلا

 ىهتنا دق رامعتسالا نأ ةيبرغلا ةباصعلا فرعت.امناو ء نوعدي امك

 , نامزلا نم نرق نم رثكأ اهوبهن ىتلا ايسآ نأو « ايسآ ىف
 اهيدلو 8 ةصيخرلا ةلماعلا ديلا اهيدلو 8 عينصتلا بابسأب .ةذخآ

 امعو . اهريغو نيصلاو دنهلا ىلا ةلآلا ترجاه دقو « تاماخلا

 سقاتت ال راعسأب قاوسالا وزغتو ةيويسالا ةعاتصلا رهظت بيرق
 برحل نودعي كلذلو ءارولا ىلا اكيرمأو ابوروأ عجرتف , اهيخ
 ةداعاو ايمسآ قنخو , ديدجلا دولوملا ىلع زاهجالا ىف المأ ةثلاث
 ةيلالقتسالا ةروثلا نأ كش الو « ء”ارولا ىلا ةعاسلا براقع

 ةانقق ريصمب طابترالا دشأ ةطبترم ةيقيرفالاو, ةيويسآلا
 نوديري مهنكلو ٠ قرشلاو برغلا نيب مالا قيرطلا « سيوسلا
 كلت دض اوفقيل قيرطلا اذه ىف اومكحتي نأ نالا ليودتلاب
 1 ٠ هعوقو لبق رطخلا اوعنميلو اعيتم ادس ةضهنلا

 رصم نيب تسيل سيوسلا ةاتق ةكرعم نأ مدقت امم صلخيو
 هتدهب ىشطيت نأ ديرت ىتلا ةيبرغلا ةباصعلا نيبو ةانقلا ةكلام
 نيبو مهنيبو برعلا نيبو مهتيب ىربكلا ةكرعملا ىع امناو . ةيكلللا

 ىصاصمو بورح راجتك مهنيب لب « ايقيرقأو ايسآ بوعش فلتخم
 ةقلعتملا بوعشلا عيمج نيبو ةيبرغلا ةيلامسأرلل نيروجأمو « ءامد»
 ٠ ماعلا مالسلاو ةيرحلاو لدعلاب

 اهحرشت نأ بجيو « عضولا اذه ىلع ةيضقلا مهفت نأ بجيو

 ماقرالابو قئاثولاب اديؤم احرش ساسالا اذه ىلع ء هلك ملاعلل رصع

 سانلل تيثيل ركنت نأ نكمي ال ىتلا قئاقحلابو , تاءاصحالاو
 هرضاح ىف هلك ملاعلا ددهي ىذلا رطخلا وه ليودتلا. نأ اعيمج-
 ىأ عنم متحت ةيكلم ةانقلل رصم ةيكلمي فارتعالا نأو . هليقتسمو

 ةراداو ء لاكشالا نم لكش ىأ ىفو 2, ناك وحن ىأ ىلع لخدن“
 ذقني ىذلا نمالا مامص وه اهتديسو اهتكلام رصم ةفرعمب ةانقلا»
 ةققحملا راطخالا عقدنو « اعيمج برعلا ىنامأ ققحيو ماعلا مالسلا
 ٠ امهرسأب ايقيرقأو ايسآ نيتراقلا نع
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 ةياصعلا لدعت نأ وه « دداو لح لا كانع سيلق , كلذلو

 لواحتو « عقاولا رمالاب ملستو « ةئيندلا اهترماؤم نع ةيبرغلا
 اهتيب ةدوم تاقالع ديدج نم ميقتو , هتركع ىذلا وجلا ىفصت نأ
 كردتو ء لدعلاو مالسلاب نموت ىتلا ممالا نم اهريغو رصم نيبو
 نع حازأ دق ةدئابلا ةكرشلا ميمأت ررق امنيح « رصم سيئر. نأ

 نم اهلك ةيناسنالا حارآو ٠ ىضاملا لالغأ نم اليقث الغ هتمأ لهاك

 بوعشلل ققحو مدق ىرامعتسا ريكفتل ةرمث ناك رذق لمع

 * ققحتي نأ دبال ناك المأ ةيويسالاو ةيقيرفالا لب ةيبرعلا
 ةكرابملا ةضهنلا هته دض فقت نأ برغلا ةباصع تلواح اذاو

 نال . ةققحم اهتميزه نوكتسف ء ةلولغملا اهتحلسأب ثيعنت نأ وأ

 ةايح ةلآسم ضرالا ءاجرأ فلتخم ىف رارحالل ةيستلاب ةلآأسملا

 ٠ توم وأ

 2« ةظقيو مزحو ةمكحب اهتانق ىلع اهتدايسس رشايت نالا رصمو

 ةينف ةنوعم لكب تبحر لب « ضرغب ةعوفدم وأ ىوهب ةرثأتم ريغ
 ةرادا ةانقلا ةرادال ةعرس اهتيهأ تذختاو ناكم ىأ نم اهيتأت

 ءةاتقلا نيسحتل ةدعلا تدعأو . لبق نم رادت تناك امك ال ةفيظن

 ةرمتسملا ةمئادلا ةحالملا ثيح نمو « ضارغالا لينأ ققحت ىتح

 سيدلقت عضوم ةدعاقلا هذه نأ اراركتو ارارم اهسيئر دكأ

 رصم نمأ ددهت ال ىتلا دودحلا ىف قبطت تماد ام ٠ مارتحاو

 ةينيطنطسقلا قاثيم ىف ةررقم ةدعاق ىهو 2 اهءاخرو اهليقتسمو

 الق ٠ قاثيملا اذه ىف ليدعت ءارجا نم دبال ناك ناق « 18848 ةنسل
 لوانتي دق امناو , ةدعاقلا كلذ رهوج ليدعتلا لواتتي نأ نكمي

 ةمرحو ةانقلا ةديح مارتحاب اهلك ةيلودلا ةعامجلا نم ادهعت
 اهضارغأ قيقحت نم ةانقلا ةيحاص ةلودلا نيكمتو ء اهيف ةحالملا

 هذه تكارت اذا الا كلذ ىتأتب الو 2 ةيناسنالا اهفئاظو ةمدخو

 ةقثلاو ةنيكسلاو ,ودهلا نم وج ىف اهتانق ريدت ةيرصلا ةلودلا

 نئاك رساجتي ال ىتح «٠ ضوهنلاو ةوقلا بابسأب ذخأتو ةلدابتملا
 ىف نايرشلا اذه نايرج مكحبف «ةائنقلا ةمرحب ساسلا لع ناك نم

 اي هع



 ٠ ىملاعلا مالسلا اهيلع ىسري زاكترا ةطقن

 : نيرمأ نع جرخت ال ةلآسملاو

 اهليقتسمو اهتيرسحب ةنمؤم بوعشلا نوكت نأ اما : الوأ

 تاوهشو اهتسسرطغو اهئاي ربك نع لزانتلل ةهدعتسعم تاموكحلاو
 نم

 ةمملاعلا قيثاومللو ماعلا ىلودلا وناقلل امارتحا « اهيلع نوطلستي

 ٠ ناسنالا قوقحلو

 ةولخلا كلتل او ضرعتي نأ لاح ةيأب روحي ال كئنمحو

 . اهل ةجيتن ناسنالا ىتب هلك ريخلا ورظتنيو . اهوكرابي

 مهصوصلو مهنيط ايسشيو طقف مهسفنأب نوتمؤي مهنأ اماو : ايناث

 كدئدنعو ٠ هلك اذهب نوكسمتيو « سندلا ىرامعتسالا مهخد راثو

 لتاقنس لب « ءارولل عجرت وأ نيلن نل اننأ الا لوقن نأ عيطتسن ال

 ليبسس ىف ةيحضت لك نوهتسو « انئامد نم ةرطق رخآ ىتح

 «سيئرلا هققح ىذلا دلاخلا دجملا ىلع لب «ءعضولا اذه ىلع ةظفاحلا

 1 نيطايشلاو ةدرملل سيلو , لدعلاو قحلل لبقتسملاو
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 لصوسلا ٌهاَنَق

 كلا اقراطاو
 رقص مظل ارروتكردل



 نيب عارصلا نم ةلسلس ىف ةقلح ءاج سيوسلا ةانق ميمأت نا

 نيبو ةهج نم ةديشرلا ةيعاولا اهتدايقب ةضهانلا ةيرصملا ةيموقلا
 ملسي نا ةهدش دادزت ةجردب هيلع بعصي ىذلا ىبرغلا رامعتسالا

 ٠ ىرخأ ةهج نم عقاولل ملستسيو قحلاب

 ىذلا ىميلقالا ىلودلا هراطا ىف ميمأتلا ىلا رظنن نأ ىغبني اذهلو

 * ىملاعلا راطالا نم أزنجتي ال ءزج ومع

 هاجتالا اذه ةحص تبثن ىتح اريثك لغون نأ ىلا ةجاحب انسلو
 لارتجلا نأ وهو ء دحاو لثم ىلا ريشن نأ ىفكيو ثحبلا ىف
 اكيرمال هترايز ىف حرص دق ىطتلطالا فلحل ماعلا دئاقلا رتئنيورج
 عم نواعتت نأ اكيرمأ ىلع » نأب سطسغأ رهش نم لوالا فصنلا ىف
 نال ةيركسعلا فالحالا تضفر ىتلا بوعشلا ىلع ريثأتلل اهتافيلح

 ٠ « مهبتاج ىلا بوعشلا كلت بسك ىلع نومزاع نييسورلا

 ةلتك لا نيب عارصلا رهاظم ةلسلس ركذتن نأ كلذك ىفكيو

 ناكى ب رعلا انقرش ىفو ةيناثلا برحلا ءاهتنا ذنم ةيبرغلاو ةيقرشلا

 ذدخؤوت نأ نم ىعوأو عدخت نأ نم ىهدأ ةدايق ةبورعلل ىضق دق ردقلا

 لوره ىتح قافتا ىلا ارتلجناو رصم تهتنا نأ امو دادعتسا ريغ ىلع
 مواقي بعشلا هئارو نم دئاقلا فقوو ىبرغ فلح ىلا نوعدي لويذلا

 ناكو ةيحان ىف دادغب فلح ناكو باهرالا وأ طغضلل ةلواحم لك

 رمتؤم ىف ةلاعفلا ةكراشللابو ةيبرعلا ةيئانثلا فالحالاب امساح درلا

 عصضوو ىباجيالا دايحلاو زايحنالا مدع ةسايسي ذخالاو جنودناب
 تمووقو ةلوج تبسكو ٠ رابتعا لك قوف ةيبرعلا ةيموقلا حلاصم
 اهسفن تدعأو نهت ملو ملستست مل انتدايق نكلو انئفاكت ال ىوق.نم
 ففخت ةيراجت تاقافتاو ةحلسالا ةقفص تناكو لامتحا لك ةهجاول

 انمرحي ام انل رقوتو انليصاحم قفرصتو طغض نم هل ضرعتن ام
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 ةنيجاتنا علس وأ ةيبرح ةحلسأ  علس نم ىبرغلا راكتحالا نم
 هادص بسك لكلو ٠ ىرخأ ةلوج تيسكو ٠ انحلاص ىف راعسأبو
 برغلا قيض دازو  هتظقيو هلتكتو ىبرعلا ماعلا ىأرلا ةرولب ىف
 نع اعافدو ةبورعلا نع اعقد هتهجاوم ىلع ؤرج ىذلا دئاقلا اذهب
 ىبرغلا ملاعلا نع رصم دئاقو رصم لزعن نأ لواحتل اولاقف اهحلاصم

 اهبو ندرالا ىفف + تارمثلا ىندأ اهل راتخن ةمساح ةبرض نكتلو

 نينيا كلذ دعب ددهيلو رليمت اهيلا بعتيلو بولج ريغو بولج
 رصنلا نأبو هييج ىف ندرالا نأب نئمطملا قثاولا ةغيص ىف دعوتيو
 اهل تمص ىبرغلا ركسعملا ىف ةلينق -٠٠0٠ ةيرض تناكو رامعتسالل

 « نيبملا رصتلا ةيورعلا ركسعمل تيتكو ءاجرلا تبيخو ناذالا
 ةدحولا  هعابتأو بولج درط تالوج اهتبقعأ ةثلاث ةلوج تبسكو
 ةيبرغلا ريغ لودلا عم ةيراجتلا تاقاغتالا ةدايز  ةيرصملا ةيروسلا
 ىف رارمتسالا  ةيبعشلا نيصلاي فارتعالا اهيف عسوتلاو
 رمتؤم دقعو ايفالسوغوي ىلا سيئرلا ةلحرو  زايخنالا مدع ةسايس
 ٠ ناكم لك ىف ةبورعلا نع عاقدو  ىنويرب

 بناجلاب مامتعالاب ؟ ةيعادلا اذه براحن مب : برغلا لاقو
 نا ٠ طغضلا اذه لثم انمهي نل انلق  فالحالا ىف , ىداصتقالا
 باحصأ نئمطي قباسلا ةيكيرمالا ةيجراخلا ريزو نوسشتأ نيد

 : مهل لوقيف نيبكيرمالال اومالا سور

 مجاتلملاو نحاطملاو عناصملا ديمشن فوس اننا ضعبلا نظي دق »
 ٠ « أطخ نظ اذه نا ةفلختملا

 زربأو مهاياون ويلوي 51 باطخ ىف لامج سيئرلا حضف دقو
 ٠ انه هيق ليصفتلل لاجم ال امم مهتزهجأ ىف حضاولا ضقانتلا

 رصم ليقت نأ ةيشخ  اومدقت ذا فشكتنا دق مهرتس نا مهملا

 نم ءاجو ىلاعلا دسلا عورسشم ىف ةنواعملل ضرعي  ايبسور اضرع
 لامشلاب اولواحو ادعو ٠٠٠ نيميلاب اوطعأو ىلودلا كتبلا مهفلخ
 ضرع نأ مهل ليخ مث « مالظلا ىف دايطصالاب اولطعيو اولقرعي نأ
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 عرسأ امو ةيدجلا ىتعم اهيف سيلا .ىقل تاملك وه امتنا سورلا

 مهدي اوعبِم ةنواعتم ادي مهيلاسيئرلا.دم_نيحو ؛مجدعول اوركبنت. اع

 تلاقو ةعمول ةيسانم ةملك دج نأ بناكلا قلعابسم قيرطب ع

 مويسرم طغيضو دوصقم ضفر هنا ةجق. ىف .مهتنسلإو مهدئارج
 وجلا ولخي ىتح هيلع ءامضقلا يف المأ ريصاتلا دبع فاعضإلا ةلواحمع

 ةعاسلا براقع دوعتو !ىناك امك برعلا انل نيديو حرمنو حرسنغ

 ىلع دازو ١ بقعم الو نيرم الل مواقم الو ةدايسلا انك ثيح, ءارولا ىلا
 مساح ءارجا ذاختا ىلا ىدأ مهفرصت نأ ضفرلا اذهب مهرمأ حابضتفا

 .اهدراوم ىلع رصم دمتعت نأ لامجي .سيئرلا ررقو .,.فقوملا ةهجاوملا

 عمون امناو قرش الو برغ الو وكسوم الو نطنشاو الو ندنل الف

 لتن ملو ريثكلا هبيسي انلاتو ريثكلا هل انلذب اتحب ايرصم اعورشع
 لع تائتفا نود انتحاح ىضقن اذهب نحنو ء ريسيلا رذنلا الا هنع

 ٠ انتايلوئمسم ىف لامعا وأ انريغ قح

 دعقيو موقيو لوعذ برغلا ٌباتني ةيرضملا ةانقلا ةكرش تممأ ذاو
 ةبرتغ نم دب الو ىهتنملا ربصلا زؤاجو ىبزلا ليسلا غلب لوقيع
 ةيبرعلا .رعاشملا رصاتلا ديع. بهلأ نأ دعب ىردي .نمف - ةمصاق
 ب ةيماتلا هتازايتماو ةيقابلا هحلاصمل  برغلا ذوفنل ثدحن اذاع

 ىعولا اذه ءازا دمصت لع  اهبوعش ةدارا مغر ةيلاوملا تاموكحلل

 لامج دن-ست تفقو ىتلا ةيبرعلا:ةيموقلل ىغاطلا رايتلاو ديازتللا
  اهعمجت ىف اهريخو اهلتكت ىف اهتوق اهل تدين ىتلاو ادحاو الجر
 مهاوه ىلع ىرجت ال هدو ملاعلا ىف تاروطت نم ىرجي امع الضف اذع

 رامعتبسالا مواقتو ةيعاولا ةيموقلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا دنبست امناو

 ٠٠ ةظعو ةربع كلذ ىف نوكيل ربصم هنقلت ساق سرد نم نذا دب ال
 0 ؟نوكي اذامغ

 ةرفاس ةوعدو ٠٠ ةوقلا لاسم ديدهتو ةيركبسع تارهاظم

 هنغو نمم ةدحتملا مالا قاطن جراخو ريغصلا ريبكلا مهتلي نأ لا

 نوناقلا ىلا ماكتحالاو ةاواسملا ىلا وعدي وعدي ىذلا رحلا ملاعلا ءامعؤ

 ل ا



 0-٠٠0٠ قوقحلا سادتو دوعولا اهيف ىسنت ةيداصتقا طوغضو

 عقد مدع ىلع نفسلا ضيرحتب ةانقلا ىف ةحالملا ليطعتل تالواحمو

 ىتح ٠+ اهعم لمعلا مدع ىلع نيدشرملاو ةديدجلا ةئيهلل موسرلا
 ةيرح نامض وأ قفرملا ةرادا نع زجعلاب اتماهتال ةصرف اودجي

 مهقيض نم عسوأ انريصو انتمكح نكلو ٠ اهرارمتساو هيف ةحالملا
 ةاناققلا ىف ةحالملا ةيرح نامض نع نوثدحتي مهنا مهتنوعرو

 مهنم ىهدأ انتدايق نكلو ء بوقعي سفن ىف ضرغل ٠٠٠ اهنولقرعيو
 ٠ مهنم دهاش اذهو مهضرغ مهيلع تتوق دقل ٠٠ مكحأو

 ناديرت اسنرفو ارتلجنا نا نامستيتسوين ةديرج لوقت ذا
 ضحد دق هنكلو ةانقلا ىف ةحالملا ةلقرع ىلا رصانلا دبع عقد
 ٠ اهرارمتسا نامضو ةحالملا ةيرح نذا ةلآسلا تسيلف ٠ مهترماؤم

 ىف هتونجو دئاقلا نيب قيزقتلل ترركتو تالواحملا تدتشاو

 : نديا هلاق ام ليثمتلل انيفكيو ةيبرعلا دالبلاو رصم

 ةبيخب احضاف اقارتعا نوقرتعي مهنا ٠٠ نومثأي ام باخ نكلو
 ٠ رصم ىف ىلخاد بالقنا ريبدت ىف مهلمأ

 ةصيخرلا تالواحملا هذه هتكارت ىذلا ءىسلا رثالاب نوسحي ذاو

 ةفدلا نولوحي اه ةرمث ىتؤت نأ ىف قالطالا ىلع لمأ دوجو مدعو

 ارخؤم ديول نيولمس لعف امك ةيبرعلا دالبلاو رصم نيب قيرفتلا ىلا
 مهتدحوو مهلتكت ىف مهتوقو مهريخ اودجو نيذلا برعلا نكلو
 اوبيخ برعلا ءالؤه ءاضعب هضعب دشي صوصرملا ناينيلاك مهفوقوو
 ٠ هتعاسل ديلولا لمالا اولتقو نظلا

 ةيأ اويسكي نأ هب نولواحي :ةرماؤم وأ رمتؤم , ىرخأآ ةلواحم مث

 لالغتسالاو ةرطيسلا ىلع مهرارصاو مهملظو مهفسعتل ةيعرش ةفص
  هتعداخم اولواحيلف مهتاقرصتيو مهب قئاض ىملاعلا ماعلا ىأرلا ن'

 ايثالث انابيب نوردنصي مث ديدهتلاو باهرالل تارهاظمب نوموقي مهنا

 ريزو ددهيو - بالسالا عيزوتو ةمينغلا ميسقتل هيف نولتكتي ىأ-
 .ىش نيتلود وأ ةلود رارق لامعا نأب ءامد ىف ةيكيرمالا ةيجراخلا

 نووعدملا راتخيو ٠ رخآ ءىش لودلا نم ةريبك ةعومجم رازق لاماعاو

 ب ؟١الاب



 ب ةلود نورشعو عميرأ  ضارغالاو زيحتلا هيف حضتي ارايتخال

 اهنم اهبيج ىف عضت اهنا رمتؤملا ءدب لبق ةيبرغلا رئاودلا دكؤتو
 نفسلا نأ ىسنت ثالثلا لودلا وا  ةلود ةريششع تسس لقالا ىلع

 ىفو 2 ةلود 4/ عيتت تثافلا ماعلا ىف سيوسلا ةانق تربيع ىتلا

 مغر ٠* ايريبيل الو اماني وعدت ال اهنا ٠ ةلود 537 ةقيس ىذلا ماعلا

 مظعم نال ؟ اذامل + ةانقلاب ةراملا ةلومحلا ىف رييكلا امهتيار بيصن

 نيتامه ىف ةلجسم ةيكيرمأ لاومأ سوؤر ىحع امنا نفسلا هذه
 لاملا سأر ةيكلم نا . . لوالا قشلا نيقش تاذ ةاسأم انهو نيتلودلا.

 تحت لماعلاو اهيف لجسملا ةلودلل هتيعيت بجت ام ةلود اياعرل.

 وع ىناثلا قشلاو , مكحتلاو لالغتسالا ىف ىسآملا نم اذهو اهتياعر.

 ىأ نم مرحت نأ بجي اهضرأ ىف امنب ةانق تقش ىتلا امتب نأ
 ىف تازايتما نم ةدحتملا تايالولل ام ةضراعم نم اهنكمت ةصرف

 ٠ ةانقلا هذه ةقطنم-

 ٠/* 968 لتثمي رمتؤملا نا ماعلا ىأرلل اليلضت نوعدي مححو
 : نولولاحي برغلا ةساس نا ةقيقحلاو « ةأنقلاب ةراملا ةراجتلا نم.

 لك نا كلذ نيهجولا تاذ ةلأسملا نم دحاو هجو نايبتب ليلضتلا»

 : ساسأ ىلع ةيوئملا ةبسنلا باستحاف درومو ردصم اهل ةرام ةعاضب

 .: نأ اننكميو ليلضتو ةعداخم ضحم ةانقلل ىبرغلاو ىلامشلا بناحلا.

 ةيبرعلا لودلا نا لهذملا ليثمتلا ليبس ىلع انلوقب برغلا ىلع درن.

 ةانقلا لالخ ةراملا ةراجتلا نم اهييصن غلبي ىتلاو لورتيلا ةحتنم:

 اذهل ةوعدلا دنع امات الامعا تلمعأ دق اهعومجم نم 1١ ٠/٠ ةبارق.

 تاكرشلا نال اهنع بوني نأ ديري برغلا نال اذه ناك لهف ٠ رمتؤملا
 تارامثتسالاو تازايتمالل ةرماؤم رمتؤملاو هعبتت زايتمالا ةبحاص.

 برعلا فوقو بنجتي نأ ديري برغلا نال اذه ناك لعو ؟ ةيبرغلا.

 رفوي نأ ىأر اذهلو رصم بناج ىلا ىرخالا لودلا نم برعلا ريغ من.

 مهنا ٠ اذهب .اينمض نوقرتعي مهنا ٠ ةقمملا هذه امدقم هسقن ىلع.

 رصانلا دبع لامج سيئرلا حارتقا ىلع حوضوب مهفحص ىف نوددري.
 . ةحالملا ةيرح نامض ىق رظنلل قفرملاب ةعفتنملا لودلا عيمج ةوعد

 كل



 تسيل ةيبرغلا لودلا نأب فحصلا هذه تلاق دقل  اهرارمتساو
 ةيويسالاو ةيبرعلا لودلا هيق فلآتت رمتؤم روضحل دادعتسا ىلع
 « ةيبرغلا لودلا فادهأ ىقحب ال امي ةيقرشلاع

 سالاد عورشم رقتو برغلا ءافلحو برغلا نم ةلود ١8 رمآتتو
 رضاحم ميدقت رمأ ١4 لا لودلا نم ةيسامخل ةنجل ىلا لكت مث

 اهيق ودبت ةقيرطب ةضوافملل هتوعدو رصانلا دبع سيئرلل رمتؤلا
 ةياهن سالد رتسم جوتيو اهتياهن ىلا رومالاب عارسالا ىف ةيغرلا
 ىرخأ ةهج نم رصم تناك اذا امأ » هيف لوقي عنقم ديدهتب رمتؤملا
 ىتلا لودلل هنع ىنغ ال ارمأ ودبي قيرط ىف ريسلا ىف ةيغار ريغ
 كلذك لاحلاو ىل ودبيف ةريبك ةجردب اهمدختست وأ ةقثلا ىلع دمتعت

 ىف انتموكح هررقت نأ نكمي اديدج افقوم قلخي فوس اذه نأ
 ققحن اننأ دقتعأو »م هلوقب ندنلل هترداغم دنع حرصي مث *- « ةتمح

 ةدحتملا تايالولا ىلا هلوصو دعب حرصي مث !! « هيلا ويصن ام امئاد

 تيدبأ ىتلا ءارالا مرتحت نأ ةيرصملا ةموكحلا نم وجرن اننا » هلوقب

 تارماظمو ءابزاو ءاغرا كلذ بحاصو !! « مزحلاب بوشم راقوح

 ىف نذا ةلأسملاف - كانهو انه دوشحو «, تادادعتساو ةيدركسع
 مسر امك عضولا ليقت نأ دب ال اهنأ رصم مهفت نأ ىه مهرظن

 ٠.!! الاو ابك

 ةرصتخم ةنراقم ةساردو ةيبرغلا لودلا عورشمل ةصجاف ةرظنو

 فايسشكت دق ناريا لورتب ميمأت ةلأسم ىق تثدح ىتلا ةيوستلاب

 ٠ روتسملا زربتو اياونلا حضفتو ايابخلا
 ةدحتلا تايالولا ىف نيممسرلا نأ ركذت ةيكيرمالا فحصلاق

 نييناجلا نيب لصفلاب موقتل ةدحتملا تايالولا رظتنت نأ نوري

 ' ةيناريالا ةلأسملا اهب تلح ىتلا ةروصلاب ةلأسملا لح ىلع لمعتو
 ارتلجنا مويلا لعفت دعوتملا ددهملا رودب لبق نم ارتلجنا تماق امكو

 لواحتو ليكت ام تاماهتالا نم انسيئرلو انل ليكتو اسنرفو
 | برقع ديعي الح ةلأسلا لحتو طسوتتو فطلت نأ ةدحتملا تايالول#

 ٠٠ ءارولا ىلا ةعاسلا
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 بلق ىف اوحجتو اوداسق اوقرف دقل ؟ ناريا ىف اولعف اذام

 ىأرلا اهنم زامشا ةوسق ىفو جيردتلابو باكرلا ىف عضوو قدصم

 رفقوه لغتشاو نيضراعملا نم اوصلخت هتاذ برغلا ىف ماعلا

 ميمأتلاب فرتعي هنا *بمجع لح ناكو  ةلأسملا لحب نوسردتهو

 ٠٠٠ ةيناريالا ةيارلا اهيلع فرقرت ناريا كلم اهعيمج. قفارملاف
 .لتراكلا عمجت ةئيه ىلا دهع دقف اذه نم رثكأ ءىش ال ٠-٠ دعبو
 .تيزلا ةكرش قح نم ناك ىتلا تايلمعلا لكب مايقلاب لورتبلل ىملاعلا
 .ساسأ ىلع رمالا ىوسو زايتمالل اقفو اهب موقت نأ ةيناريا ولجنالا

 حبرلا ىق ةقصانتملا ساسأ وهو ةرواجللا داليلا عم ةيلع قفتا ام

 ىف فالتخا ال ٠٠ ىغلملا زايتمالا ةياهن ىلا اذه ةبانالا قح دتماو

 ٠ لكشلا ىف فالتخا نأك ناو ةقيقحلا

 .فرتعي هنأ دجن ةاتقلا صوصخب ىكيرمالا حارتقالا ىلا اندع اذاف.

 ةانقلا ةرادا ىلع فارشالل ةيلود ةئيه ءاشنا ررقي هنكلو ميمأتلاب

 ىف اريخآ سالاد ىعدي ىتلا 148484 ةيقافتا ىلع ءاتب كلذ نأ ايعدم

 اذهو) (١زايدبأ اليودت ةانقلا لودت اهنأ 130ةنمس سطنسغأ
 ,ىقب امب ةرادالا ىف ةئيهلا قح اهيف دنحت ىتلا ناريا ةلاح نم ىسقأ

 ٠ ( !! مدقتي ملاعلا نا  زايتمالا لجأ نم

 ةملكلا تناك امكو رصم اهيف لثمت ةئيهلا هذه نا لوقي وهو

 هبترت نا نكمي كلذكف برغلا عابتآو برغلل ندنل رمتؤم ىق
 هتسيل اهنأكو كانه رصمفق ٠ نووهي امي ةحرتقملا ةئّيهلا ىف رومالا
 هلورتيل ةبسنلاب هذاختا قيس ام ةركاذلا ىلا ديعي امم « كاته
 ٠ ناريا

 .ميدقلا فحجملا زايتمالا لجأ ءاهتنا ىلا سمبل ٠٠ ؟ ىتم ىلاو

 !! دبالا ىلا ٠٠ امناو

 اييصن رصم ىطعتو  الداع اضيوعت ةقباسلا ةكرشلا ضوعتو
 .نأ اهيلع رصم نا اذه لك نوددحي نيذلا معو داربالا نم الداع

 .هلوقلا اذه ىلع اجاجتحا رصاتلا ديع لامج سيئرلا مدق )١(

 ٠ هفيز هيف تيبنأ
 ا



 ناك ام اهل ناك ىتلا ةلودلا نيب ىرامعتسالا عارصلا نا

 ةسيرف  ةريغصلا ةلودلا سافنأ متكل اهعم مدقتت ىتلا ةلودلاو
 00 امك عارصلا اذه  لالغتسالاو مكحتلاو ةرطيسلا
 كارتشا نم اصيحم دجت مل ناو ناريا ىف ةيزيلجنالا حلاصلا
 دحجت 0 ناو ةيسنرفلا حلاصملا هب قيضت .ةيكيرمالا .حلاصملا

 نا ٠ عاطتف ريشت ىتلا ىربكلا ةرمتؤملل ميلستلا 6
 داريالا عزوي نأ ىري ىسنرفلا ةيجراخلا ريزو ونيب ناتسيرك'
 تاداريالا لوثت مث 7974 ماع ىتح ام ةقيرطب ةكرشلاو رصم نيب
 امأ ٠ ةكرشلل لداع ضيوعتبي بلاطي. ناك ناو رصلل كلذ دعب
 ةلاعف ةيلود ةرادا كانه نوكت نأ ىلا وعديف سالاد رتبسوف نوج
 رصم  لودلا نم ةلودى ال ىسايسلا ذوفتلا نع ةلصفنم ةلقتسع

 فصنمو لداع داريا نامضب ىضقي اقباس اتلق امك وهو. .؛ .اعبط

 ىضقي هنأو ةكرشلل لداعلا ضيوعتلابو ةانقلا مادختسال ارظن رصمل

 مزلي امو .ةقباسلا تاجايتحالا هجاوتل ةضفختم موسرلا نوكت. نأب

 سالاد رتسم رظن ىف  عورشملاف ٠ نيسحتلاو ةنامصلا جماريل

 ىنجتو امنب ةانق ىلع امدحو رطيست ىتلا ةلودلا ةيجراخ ريزو
 ! عبرلا فدهتسي الأ بجي ,ىراقلا ىديساي عورشملا  احبر اهنع
 ةانق ىف لاحلا وه امك ةدحتملا تايالولا ىلا بهذي حبرلا ناك اذا

 رصم ةنازخ ىف لخديس حبرلا ناك اذا امأ ادبأ عنام الف امتب

 لوقي اذكه الق رصم ةشيعم ىوتسم عفرت عيراشم ىف فرصيل

 الأب حارتقالا ىنعم ام ةريطخ ةقيقح كانه.نا لب سالاد رتسع

 عقدت ام نفسلا عقدت الا هانعم ؟ حبرلا ةحرتقملا ةئيهلا ء قدهتست

 تاكرشل ةعباتلا نفسلا ةبسن نا انظحال اذاف موسرلا نم نالا

 دقو ايريبيل امنب  ةدحتملا تايالولا ) ةيكيرمأ اهلاومأ سوؤر
 هنصع ( اضيأ ىرخأ لود ةيار تحت لمعلا نفس اهيلا قاضي
 ةدئافلا ناق موسرلا تضفخنا اذاف دارطاب ديازتتو ةرييك ةيسنلا
 رثكأو ةديازتملا ( نفسلا باحصأ ) ةيكيرمالا حلاصلا ىلع دوعتس

 ىف ةراملا لورتبلا تالقان ةلومح ةيسن نا انظحال انئاف اذه نم
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 ةيمك ناو ةانقلاب ةراملا نفسلا ةلومج عومجم ىتنثت غلبت ةانغلا

 ةعاضبلا ىثلث ةبارق غلبت ةانقلا ىف رمت ىتلا هتاقتبشمو لورتبلا
 ءرزسجلا ىلع رطيست ةيكيرمالا تاكرشلا نأو ٠ ةانقلا ىف ةراملا

 هريركت عتاصم نم رسييك ءزج ىلعو هدراوم نم ربكالا
 هنأ حو ضوب ىرن نأ انئكمأ هتالقان نم ريبك ءنج ىلعو
 اةلسضق ٠ زراب بسك حارتقالا اذه ىف ىكيرمالا بسكملا

 ىأ فدهتست الأ بجي ةديدجلا ةئيهلا نأ ىلع صنلا نأ نع
 ايازم هنأ ىملاعلا ماعلا ىأرلل ليخي ام حارتقالا ىلع علخي حبر

 اهديرت ىتلا رصم مق نم ةمقللا ذخأ هتقيقح ىف وع امنيب ةيتاسنا
 هبرغتسي الو ءاهتشيعم ىوتسم نم اليلق عفرتو اهرقف نم ففختل
 مدمم ىلع ةرادالا ليودت نوكي نأ سالاد ىري نا كلذ دعب ,ىراقلا

 ةانقلا لالخ رمت ةلومح ريكأ ةيحاص ارتلجنا اما ايدبأ ةروصلا

 اذا اهيلع ريضلا امف هذه ارتلجنا ٠٠ لورتبلا تاكرش .ةبحاصو

 اهنفسل نمضتس كلذ دعبو اهضوعب ام ذخأتس اهتموكح تناك
 دع حارتقالاب تيحر نا ورغ ال  ةيدبالا ةزيملا هذع اهتاكرشو

 هييقو ةدايسلا ىف رصم قوقح ىلع ءاضقلا هيف ناك ولو ىتح

 دشأ ةجاح ىف ىه ىتلا رصم  حبرلا ىق رصم قوقح ىلع ءاضقلا

 دهو اهمسج نم ذخأ ليوط باصتغا اهكهنأ دقو قوقحلا هذه ىلا

 * ريثكلا اهاوق نم

 ىف مهيأر نع ةأنقلا ةرادا ليودت نع نوئدحتي نيذلا لأسنلو

 رواهتزيا سيئرلا ىأر ام ىرخالا ةيلودلا تارمملاو تاونقلا

 ةرطيس ةدحاو ةلود اهيلع رطيست ىتلا امنب ةانق ىف سالاد رتسمو

 ملاعلل اهتيمهأ :ةيحان نم ةانقلا هذه عضو نم ريغي الو ٠ ةلماك

 امندب ةانق عضو نا » باضتقا ىف رواهنزيا سيئرلا لوقي نأ

 ترم ىتلا نفسلا نا مهريغ لبق نوفرعي نويكيرمالاو « فلتخم
 امو * ملاعلا ىف ةلود 55 لثمن الثم ١951 ماع امني ةانق لالخ

 ليندردلاو روغسبلا ىف امئاد اهءارو فقت ىتلا ايكرتو اكيرمآ ىأر

 ©« اهتهرمت ةيسسورلا تارداصلا فصن ةبارق نا اديح ناقرعت امعو

 سه 51150-



 قيرطك ملاعلل اهتيمهال اهترادا لودت نأ دبال ةانقلا تناك اذاو

 وطيست اكيرمأو ىرخالا تالصاوملا قرط ىف ىأرلا امق تالصاوملل
 ؟ ملاعلا ىف ىراجتلا ناريطلا طاشن نم ريكالا ءزجلا ىلع

 ةيلودلا ةيممالا تاذ ىرخالا ءايشالا نع انثدحت اذا لب

 ىف دوجولا ىف ,ىش لك انباسح ىف لخدنو فرطتن نأ اتكميف
 لهق ضعب ىلع هضعب دمتعي ىذلا طبارتملا كباشتملا ملاعلا اذه

 اهلجس ىتلا ةقيقحلاو اهيلع فارشالاو. دراوملا لك ةرادا لودت

 ىلع رارصالا نذا ميقف  ءىدابملا هذه لك راكنا ىه امئاد برغلا

 ؟ سيوسلا ةانق ةلاح ىف عضولا بنق

 ةيعيبط لماوعل لالغتسا ىوس اهتقيقح ىف تسيل ةانقلا هذه
 لورتلاب ةدحتملا تايالولا تبح امك ةعيبطلا اهب انتبح ةفلتخم
 نم اندفتسا اذاف لودلا نم اهريغ نود ةمخضلا دراوملا نم هريغو

 نأ انقح نمق ملاعلا ديفي ىرجم قشب ةيعيبطلا لماوعلا هذه

 اميف ةدحتملا تايالولا لضق امف الاو دروملا اذه نه ديفتسن

 نع حئألا هذه رادن نأ ليقت لهو ؟ ةورث نم ةعيبطلا هب اهتيح

 ؟ حبرلا فدهتست ال ةيلود ةئيع قيرط

 اهتاذ ىف ةحالملا ةيرحب متهي ىذلا فصنملا ثحايلل ودييو

 قفقرملل رصم لالغتسا نيب قفوي نأ ىه ةماهلا ةطقنلا نا

 نكمي نيتحلصملا نا ظحلا نسحنمو هنم ديفت ىتلا لودلا حلاصمو

 اهنوصتو ةانقلا نسحت نا رصم ةحلصم نمف ., اعم اريسن نأ

 اهيلع ربي فوس اذهف اهرارمتساو اهتمالسو ةحالملا ةيرح نمضتو

 ةحلصم نمو اهيلا ةجاحلا دشأ ىف ىه ةيبنجأ ةلمعو اديازتم احبر

 نم هل ديال ىذلا مهلورتب نم ريثك دمتعي ذا كلذ نوكي نأ برغلا
 ':درطقق سيلو  قاوسالا هذه ىلا هلاقتنال ةانقلا ىلع ةيجراخ قاوسأ

 تانامضلاو لئاسولا نم كانه نا مث ٠ قرشلاو برغلا ةحلصم نم

 هذه عم اهنواعتو اهتيلوئسمب رصم مايق ةديفتسملا لودلل لفكي ام
 ءافولل مزلب ام لك ذاختا ىف ةدحتملا ممالا ةئيه قاطن ىف لودلا
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 موزللا دنع ةيلودلا .تاتيهلا قاطت ىف. اهتيساحمو  اهتابجاوي
 ىفو .ىلودلا ماعلا ىآرللا قيدعت نأ .اهتكيي ال ةريغص ةلود: عفو

 كلذ لعفت تتناك اذا مويلا ديزتو ئغرت ىتلا لودلاو ج قحلا ريغ
 دعب ثدحي ملو ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح ىلع فوخلا لخا نع حم

 امزجي لم ةحالملا ةترح ةيحان نم رصم هيلع بساحت نأ نكمي ام

 ردنتو مدر هع نأ دو يف امؤت رصم ترصق 3١

 0 ٠ قحلاب ذئتيحو رويتلاو ليولأت

 نيكو 9 فديت ىهو لمعت تناك ةقباسلا ةكرشإاو

 ممو خلا ' 666 هتيميحتو ىرجملا نع اهتايلوئسم ةيحان نم تلمهأ ام

 ٠ دعوتت ملو ددهت ملو مويلا رجمزت ىتلا لودلا كت مل اذه

 ةكرشلا اهيبجت تناك ىتلا موسرلا عقرت مل ةديدجلا ةئيهلاو

 ١ . ؟ ديدهتلاو ديعولا اذع ىف رسبلا امف ةقيّإسلا

 ماع ةيقافتا .نا يع اهفرعي نأ ملاعلل ىغبني ىتلا ةقيقحلا نا
 دوحو ريثأت نم ىرخالا لودلا فوخ يبست تراح. امنا النيل

 نم تفقو ىتلا ىه ارتلجنا ناو اهيلع اهترطيسو رصم ىق ارتلجن)

 ىح ارتلجنا ناو ةيامحلاو فارشالا ليودت دض.ةبالص ىف لق
 سمالا ىلا اهدقع ذنم ةرملا دعب ةرملا 1848/4 ةيقافتا تفلاخ ىتلا

 امك رصم ىلع ةرطيسلل. ةانقلا .تلمغتسا ام اريثك امناو -بيرقل#

 ترمات ام اريثك ةكرشلا ناو ةانقلا ىلع ةرطيسلل رضُم .تلمعتسا

 نا .لب..٠ اهتدايسو رصم قوقح ىلع تنتعاو ارتلختا عم اصؤضخ

 اقيط ءاوس ةيلودلا ةحالملا وحن اهتامازتلاب فت مل ةكرشلا هذه

 تسييلف اهديعاوم ئف نيسحتلا جمارب“ ذيفنتن .وأ- زايتفالا ُهَقَعْل
 نعو ةقثلا نع .ثدحتت ىتلا ىع اهدنست ىتلا لودلا وأ ةكرشلا

 ىأ ميمأت ىف تباثلا اهقح بناج ىلا رصمؤ .تامازتلالاو دوهعلا
 اريخآو الوأ ةلوثنسلا ىهو اهبجاو نم ناك  اهققارم نم قفرع

 ٠ رشابملا اهقارشا تحت هعضتو هممؤت' نا ملاعلا هاجت ققرملا نع

 هل حضون .نأ ىغبني ملاعللا ىبرغلا رامعتسالا فشكت ذا نحنو :
 ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح نع اعقاوو انوناق نولؤئسملا نحنو .اتنثآ

 تلا ا



 ةيرح نع اعافد اتيلع ادتعالل ةلواحم لك ةمواقم ىف ددرتن نل

 عاقدلا:  ةءته لالخ ثدح اذاق انسفنأ نع اعافدو ةانقلا ىف ةحالملا

 ةيركسعلا ةدعاقلا ىلع رثؤي ام وأ ةانقلاب ةحالملا لطعي ام عورشملا

 ملعيلو ٠ يدتعملا برغلا ىلع مقت كلذ ىف ةيلوئسملاف ةقطتملا ىف

 لطعت وأ قلغت وأ ةانقلا فسنت نا انتحلصم نم سيل هنأ عيمجلا

 كرويوينلا ىف نودلاب نوسناهلوقي امك روصتي نأ دحال نكمي الو
 فوسفق كلذ ثدح اذاو اقحام اررض اهسفنب رصم قحلت نا  زميت

 نم انتنكم ىفام لكب هثودح مواقن فوس اننا لي انم مغرلاب نوكي

 ٠ لئاسو

 دقف ةيبزرعلا دالبلا ىف ثدحي دق امم ةيبرغلا لودلا ةيشخامأ
 موقتس :ةموكحلا نا ادكؤم رمالا ايروس ىف ريبك لوئسم حضوأ

 لؤد قّرصتت نا وجري ناك ناو اهتيلوئسم هذهف بيبانالا ةيامحب
 ماعلا قارلا زفتست ال ىتح سيوسلا ةانق ةلكشم ىف ةمكحب برغلا

 لَوأ ةلطاخ لئاسم هذهو + هيلع ةرطيسلا اهعم بعصت ةجردب

 آل هتإ ودبي ناك ناو ةقيقشلا لودلا هذه ىق تاطلسلاب اريخآأو

 الق عقاولا رمالاب ملسي ماد ام ةعورشملا برغلا حلاصم ىلع ىشخي

 ٠ هتورث نم لوقعم بيصن ىق دلبلا باحصأ قح ىسني

 ةلأسملا نا ىملاعلا ماعلا ىأرلا رظن تفلن اذه لك دعب نحنو

 ىتيتت نأ ىف ةريضغص ةلود قح ىلع رفاس ءادتعا اهتقيقح ىف

 دودح ىف لمعت تماد ام اهحلاوص نسحأ اهيف ىرت ىتلا ةسايسلا

 نال حرشي نأ نم حضوأ رمالا لعلو دحأ ىلع ىدتعت الو اهتدايس
 ىلا تاو طخ ملاعلاب مدقتي دق ةلادعلاو قحلا فص ىف تقولا

  ىرقهقلا عوجرلاو ءالبلاو ءانعلا نم اريثك اهيلع رفويو مامالا
 - ةيناسنالا ةيضق ىه لب اعيمج ةرحلا لودلا ةيضق ةيضقلاف

 هفرصتن انك اذا انتا ىملاعلا ماعلا ىأرلا ىدل احضاو نكيلو

 اذه ناف نواعتلاو ةللاسملا ىلا وعدتو ةسايكو ةمكحو رذح ىف

 انقوقحب اكسمت رارصاو مزح ىف كلذك فرصتن ال اننا ىنعي ال

 8 اهيلع ةظفاحمو ةعورشلا
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 نا اننيجاو نمف انتوص ىم اعلا ماعلا ىأرلا عمسن ذا نحنو

 ٠ اتم ءّرح ىه ىتلا ةيبرعلا ةمالا ىلا تفتلن

 امناو اهتاذ ىف سيوسلا ةانق ميمأتل ال لامج ىداعي برغلا نا

 هيلا نوهجوي مهنا اهنوتقمي ةليصأ ةيبرع ةسايس زمر هنال
 ام ىلع ءاضقلا ىف ةبغرو ىتأي امم افوخو ثدح امب اقيض موجهلا

 ٠ ءارولا ىلا ةعاسلا برقع ةداعاو برعلا بسك .

 هتاضقانت هعقدت مأ ؟ قحلا ىلا برغلا خيصي له ىرتو

 كسمتلا ىلا ةيلامسأرلا ةحلاصمو ةيليفطلا ةتعيبطو ةيرامعتسالا

 ال امم نيشملا عضولا ىلع ءاقبا مهريخسنتو نيرخالا لالغتساب

 ؟ ةيناسناو ةاواسمو ةيرح نم « رحلا ملاعلا » هيعدب ام عم قفتي

 ىلع نك نلف نحن امأ  نمّزلل هيلع ةباجالا كرتن لؤاست اذه
 ىبرعلا ماعلا ىأرلا اتئارو نمو تيبثنلو . رارصاو ةظقيو دادعتسا

 قحلا بتاج ىلا لظنس اننأو اهل انآ برغلل تيثنل  ىملاعلا لب
 لامج سيئرلا لاق امك انئامد نم ةرطق رخآ ىلإ هنود مفادن

 ٠ رصانلا ديع
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 نسوسلا هاف

 للاب اطال
 صاع لر اعروتكدب 1





 امغإرتاءوملا عفدي -ىويح ىثام رممك سيوسلا ةاتق ىلع مالكلا نا
 :ةوقو: , .هيرشلا ةدشل ىرخالا قياضملاو ةيئاملا تارمملا نع مالكلا ىلا

 ةيعيبط :تنتاكأ ءاوس ةيئاملا تارمملا تناك دقو ٠ عيمجلا نيب مزالتلا

 كلذو ::ىدبكلا ةيرحبلا لودلا تاسقانتم عيضوم امئاد .ةيعانتص وأ

 قيانضاك هته ربع :لودلا كلت نفسل ةبسنلاب ةحالملا ةيزح .نامضل
 ٠ تازمملاو

 عوضوم ااهمهأ , ةدقعمو ةديدع لكاشم قياضملا تراثأ دقو

 تزاثأ امك-٠ اهتزوح َىق قينضملا وأ رمملا عقي ىتلا ةلودلا ةدايمس

 ىف كلذ "ناكأ ءاوس قياضللا كلت ربع رورملا ىف لودلا قح ةلأسم

 نقسّسلل برحلا تقو ىف ناك مأ , ةيراجتلا نفسلل ملسلا تقو

 1 ٠ ةيراحتملا شويحلا نيومت نافل ء ةيبرحلا

 متمزاك .ىتلا قياضملا نأ ماقملا اذه ىف ركذت نا ىرورضلا نمو .

 ةعقاولا لودلا نيب رخآ ىتعمب وأ : ايروأو . ايبسآ نيب اه لصوت

 يف. ٍتجبصأ . طبسوتملا ضيبالا رحبلاو دوسالا رحيلا ىتفض ىلع

 ٍةيساموليدلا تبعل دقف «ةيقرشلا ةلأسملا» روحم تاقوآلا نم تقو

 : ليبلا نوناقلا ءىدابمب رشع عياسلا نرقلا ىف ةيرامعتسالا

 ىلع ةنيعب رحل ٍىرخأ ةراتو اتيعم 5 آدبم اهسفنل لحت ةراتق

 ٠ اهتاذ دح ىق ءىدابملا كلتي ةالابم ذود 8 , اههريغ

 ةلوندلا+ ىف. ةيميلقالا ةدايسلا قح ديؤت تنخأ اهنا كلذ :نمف-
 .ةلوعلل اصلاخ اقح ا هيلع لماكلا. فازشالا لعجتو ::قيامضلا ىلع

 -وكصتف ىرخأ .انايحأ دوعت مث :ةدايسلا لامعأ عميمصنح المع هقصون
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 متي نأ بجي ةانقلا ربع رمملا ميظنت نأ معزتو , ءىدابملا مذهل
 اهحلاصم عم ايشمت كلذو ٠ ىريكلا ةيرامعتسالا لودلا ةطساوب

 , تقولا كلذ ىف ةيسسايسلا اهعامطأو ةيداصتقالاو ةيراجتلا

 ىلع ةلودلل ةيميلقالا ةدايسلا قح نم هتررق نأ قيس ام ةلهاجتم
 .٠ اهقياضم

 ,اهسفن ارتلجنا ىلع خيراتلا هلجس ام آذه قدص ززعي اممو .

 ىف ةلودلا قحو « ةيميلقالا ةدايسلا أدبمل تسمحت ىتلا ىهق
 دقق « ةيئامقياضمو تارمم نم اهتزوح ىف عقي ام خلع فارشالا
 ملو 2 اهاوس اهيف اهكراشي ال رصم مكحب ةدرفنم ارتلجنا تناك

 هاضتقمب ىذلا , ىلودلا فارشالا عاونأ نم عون ىأ فئنيج ليقت
 لدأ سيلو « ةانقلا ىف ةحالملاب ةلصلا تاذ لودلا حلاصم ناصت

 ماع سيراب ىف ةيلودلا ةنجللا تعمتجا امدنع هنأ نم كلذ ىلع

 ةيقارملل ةنجل ءاشناب اصاخ احارتقا ىسنرفلا بودنملا مدقو ©

 قاتتي ال كلذ نأ ىلع رخآبودنم قلعو «ةانقلاب رورملا ةيرح نانتضل
 نواعتس ةحرتقملا ةنجللا نال ناطلسلل ىحه ىتلا ةدايسلا قوقح عم

 بودتم نأ الا ايكارت يبودنمل اهتساير نوكتسو ةيرصملا :ةموكحلا

 ضراعت هتموكح نأ لاق نأ ثيلي ملو كلذ ىلع تكسي مل ايناطيرب

 رمالا اذه ضيوفت نوكينأ ىرتو ةحالملا ةيرح ىلع ةبقارملا ةنجل ةركف

 ةقفاوملا نا هلوقب هل ليمز اذه هلوق ززع دقل لب « ميلقالا ةموكحل

 ءىطاوش ىلع ةثلاث ةطلس داجبا هيلع بترتي ىسنرفلا حارتقالا ىقع

 ليدعتل ىعاد ال هناو ا يسلاو ةيربقلا ةموكحلا يبناجب ةانقللا
 حاتتقا دعب هتيافك براجتلا تتبثأ نأ دعب نالا مئاقلا ماظخلا

 . ٠ ةتاسنقلا

 روتسد ةباثمب دعت ىتلا 4 7 تعقو نأ دعب اهنأ امك

 حلاصمب هبات ملو ةحالملا ةيرح عارت مل اهناف ةانقلا ىف ةحالملا

 ةيقافتالا ماكحأ كلذب تقرخف اهيف رمالاب تديتساو لودلا ةيقب
 ةيناثلاو ىلوالا نيبرحلا لالخ ةيداعملا نفسلا هجو ىف ةانقلا تقلغأو

 ”زميات ول مساب ةفورعم ةينوناق ةلجم ىف ءاج امك كلذ ىف ةجتحم
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 هناد تلاق ذا 19505 ةنس ويلوي "ال خيراتب رداصلا اهددع ىق
 ناو « ةيماحلا ةلودلا لازت ال ارتلجنا ناف سيوسلا ةانقل ةيسنلاب
 تنلعأ ام اذا هناو ةبراحملا لودلل ىوصق ةيمهأ تاذ ةحالملا ةيرح
 جتحت نأ اهل زوجي ال هناف ىرخأ ةلود ىلع برحلا لودلا ىدحا
 مظعم نا اميس الو اههجو ىف ةانقلا ةيماحلا ةلودلا تقلغأ ام اذا
 ةيقافتا مساب ةقورعملا برحلا ذين ةيقافتا تعقو دق ملاعلا لوح

 ىتلا ةلودلا ىلع نا » اهلوقب اهلاقم ةلجملا تمتخو.جوليك  نايرب
 اذاو ٠ ةيلودلا اهتامازتلا مرتحت نأ تايقافتا مارتحاب بلاطت

 حرتقن اتناف برحلا عنمل ةيئاتثتسا ةرود ىف ممالا ةيصع تعمتجا ام

 اهل عمسي اهنم اليكوت. ةيماحلا ةلودلا ىعو  ارتلجنال ىطعت نأ
 تاوفقلا هجو ىفو ةبراحملا نفسلا هجو ىق سيوسلا ةانق قلغب

 اهل تعيشت ىتلا ءىدابملا هذهب اذخأ رصم تررق املو , ةحلسملا

 ىف رصم تناك امدنع اهيلا ةوعدلا تمعزتو + لبق نع ارتلجنا

 ىدانت تحارو ,,ىدابملا كلت تسادف ارتلجنا تداع بسحف اهتضيق

 ٠ قفرملا اذه ةرادا ىلع ىلودلا فارشالا وهو الأ اهضيقنب

 ىتلا ءىدابملل اهيق ركنتت ارتلجنال ةقباس لوأ هذه تسيلو
 ةلثمالا نا لب ٠ ىرخأ ةرات طئاحلا ضرع اهب برضتو « انيح اهرقت
 رمتؤم ىق ىرويسلاس درول ضراع دقف « ةددعتمو ةريثك كلذ ىلع

 ةرورضب ىدان ناك ىذلا « نودزدنال ىد» زيكراملل نيلرب
 لودلا نيب قافقتالاب ., ةيكرتلا قياضملا ربع رورملا ميظنت

 ترصتنا نأ هدهعب ارتلجنا نأ نيح ىف 2 ىريكلا ةيرامعتسالا

 ىف ةيكرتلا قياضلا تلفقأ نأ دعبو ٠ لقوالا ةيملاعلا برحلا ىق

 « تارمملا ةئيهب تيمس ةيلود ةئيه ءاشناب تيلاطف تداع اههجو
 تلوخو 2 ١8653 ماع تشنأ ىتلا ةيلودلا بونادلا ةئيمع هبسشن

 مل ارتلجنا نأ ريغ ٠ ةقلطم نوكت داكت ةعساو تاطلس ةنجللا كلت

 يفطصم ةكرح نع ضخمتت فوبس ثادحالا نأ كاذنيح اهدلخب ردي
 ىفف « ةيريرحتلا ةيرصلا ةروثلا نع ثادحالا تضخمت امك , لامك

 ىتلا 2١919 ةتسلس نازول جدهاعم هتممربأ لامك ىفطصم دهع
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 ةقارشالا كلذ نم ليندردلا قيضم ريرحت « تنمضت اميف تنمضت
 ماظنلا ادغىتح ءةيك رتلاةيميلقالاةدايسلا ةريظح.ىلا هتداعأو ىلودلا

 ةيرحلا نوكت ملسلا ةلاح ىف هنأ وه , ىلودلا قيضملا اذه ىف عبتملا
 انيكرت لوخد ةلاح ىئفو , ةلوفكم ةيراجتلا نقسلا عيمجل ةقلطم

 , اهنع عاقدلاو قياضملا نيصحت ىف اهقح درتست برح ىف افرط

 2, ىركسعلا اهزكرم ةمالسو . اهيق ةحالللا رمأ ىلع ماتلا فارشالاو

 ريظن ىف امات اديرجت ايركسع ةدرجم ةقطنملا كلت نوكت نأ لع

 ىربكلا لودلا اصومصصخ نازول ةيقافتا ىلع ةعقوملا لودلا نمضت نأ

 ةيلود ةنجل موقت نأو م« ءادتعا لك نم قياضملا هذه ةمالس « اهتم

 فقيفنت نامضو ةحالللا ةيرح ةمالس نم دكأتلا اهتمهم لوبناتسا ىف
 قياضملاب ةصاخلا ماكحالا نأ تأر ايكرت نأ ريغ , ةدهاعملا ماكحأ

 اهنم صلختلل ىعست تذخأو اهحلاص ريغ ىف نازول ةدهاعم ىف

 هتداعأ ىتلا هيرتنوم ةدهاعم دقعب ١9155 ماع اهدوهج تهتنا ىتح

 ءاؤسلا ىلع ةيبرحلاو ةيراجتلا نفسلا عيمجل ةماتلا رورملا ةيرح
 رمي ىذلا لوطسالا ةوق ىدعتي الأ ىلع برحلاو ملسلا ىتقو ىف
 رصحبلا ىلع ةعقاولا لودلا ىدحال لوطسأ ىوقأ ةوق ٠ قيمضملاب
 5 دوسالا

 ةقاولا قطانملا نضعي نيصحت ىف قحلا ايكرت ت تيطعأ دقو اذه
 * هذيفتت ىف ناوتت مل ىذلا رمالا قياضللا فافض ىلع

 ايكرت تنئروو عافدلل ةيركسعلا تانيصحتلا ءاشناب تماقق

 ىتلا ةيلودلا ةنحللا تاصاصتخا ةيقافتالا هنه ىضتقمب كلذ دعب

 ٠ نازول ةدهاعمب اهؤاشنا قبس
 ىتلا اماناب ةانق نأ كلذ , ىلوتتو رركتت نأ الا ةلثمالا ىبأتو

 .تاسنققانم عيضوم تناك تاطيحملا نيب ىرخالا ىعع لصوت

 هتايالولا نيب املس الو ىريكلا ةيرحبلا لودلا نيب تارماؤمو

 ةطيحملاو ةرواجملا :ئىضارالا ىلوالا ترتشا نأ ىلا ايناطيزبو ةدحتملا

 ريغ « ةيويحلا ةقطنملا كلت ىلع ةرطيسلا نمضت ىتح « ةانقلا هذهب
 :كتلتلا ةدحتللا تايالولا ءارش نم مغرلابو ..:كلذ نم معرلاب هنآ
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 نأ ذا ريغتي مل اماناب ةانق ةقطنمل ىتوناقلا عضولا ناف ةقطنملا
 قحب متمتت ال , ةانقلا هنه اهدرفمب ريدت ىتلا ةدحتملا تايالولا
 ءاماناب ةيروهمج ةزوح ىفتحرب ام ىتلا « ,ةقطنملا كلت ىلع ةدايسلا
 نع ةباين ةقطنملا هذه ىلع ةدايسلا لامعأ لوازت نأ الا اهل سيلو
 ريدحجلا نم هنأ الا ٠ ةيلودلا ةدهاعملا بحومب اماناب ةيروهمج

 ةظفاحملا ةلودلا ريتعت ىتلا ةدحتملا تايالولل نأ ررقن نأ ركذلاب
 : سيوسلا ةاتق دايح قسن ىلع ىنب ادايح , ةانقلا هذه دايح ىلع
 مسيقت نأ « الليراق ىاه ةدهاعم نم ةسداسلا ةداملل اقيط ررقو
 ةحالملا ةيرح نامضل ةقطنملا كلت ىف شويجلا دشحتو تانيصحت
 اهنأ نم انررق نأ قبس امك « ةيويحلا ةيجيتارتسالا ةقطنملا دايحو

 قوقح لامعتسا ىف اماناب ةيروهمج نع ةباين قوقحلا كلت لوازت
 ىأ اكيرم"ال سيلو . ةقطنملا هذه ىلع ةيميلقالا ةدايسلا تايضتقمو

 ٠ ةباينلا كلت ريغ ليصأ قح
 كاح نأ دعب رامعتسالا ىدامت دقف قراط ليج ةقطنم امأ

 بونج ةعقاولا قراط لبج ةقطنم ىلع ءاليتسالا عاطتساف تارماؤملا
 عاطتسا دق هنا نيح ىف « اهيف ةيوقلا تاتيصحتلا أشنأو « اينايسا

 2 هجتط ةقطنم ليودتي كلذو اهلك ةقطنملا ىلع مكحتلاو ءاليتسالا
 مهللا ىرخأ ةرطيس ىأ نم ةقيلطو . ةدياحمو ةرح ةقطنم اهلعحو

 ماتلا مجول" ايناطيرب تعاطتسا كلذدبو . ةيناطيربلا ةرطيسلا الآ

 ٠ طسوتملا ضيبالا رحبلا ةقطنم ىف

 ةيقاقفتا بحومب ةرح تحبصأ ىتلا هحتط ةقطنمل ةيسنلاب امأ

 ءانوناقو اعرش ةمئاق اهيلع سشكارم ناطلس ةدايس ناق ١93595 ةنس

 ةرادالاو مكحلا لامعأ ىأ ةدايسلا رهاظم رشابت ىتلا ةطلسلا ناو
 بحاص نع ةباين لامعالا كلت رشابت امنا + ماعلا نمالا نامضو
 ةداملل اقفو اهسرامتو ٠ ىشكارم ناطلس وهو اهيف ليصالا قحلا
 ةعباسلا ةداملاو ء ١9175 ةنس ةدوقعملا ةيامحلا ةدهاعم نم ةيناثلا
 ىف ةمهربملا ىشكارمب ةصاخلا ةينابسالا ةيسنرفلا ةيقاقتالا نم
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 : نارمأ اذه لك نم حضتيو

 هتناك ءةيعانص وأ ةنيعيبط تناكأ ءاوس قياضملا نا : لوالا

 .سفانتو تارماؤم عضوم كلذب انهون نأ قبس امك ادبأ امئاد
 لودلا كلت تناكو «, ايناطيرب اميس الو ىريكلا ةيرحبلا لودلا

 .لكش ىأب اهيلع اهترطيس ضرف وأ « اهلالتحا ىلا ادبأ امئاد ىعست
 .ىلا تعس ء اهمهسس شاط وأ كلذ ىف ترثعت اذاف 2. لاكشالا نم

 .ضرف قدأ ىنعمب وأ ءاهيلع ىلودلا فارشالا ضرفو اهليودت
 رامعتسالا ضرف ىف تباخ نأ دعب اهيلع ىعامجلا رامعتسالا
 * ىدرغلا

 قيضم ةيمهأ تدب امدنع هنا رهظأ ىخيراتلا روطتلا نا ريغ

 تدقف . ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيجيتارتسالا ةيداتلا نم نيعم
 هيلع فارشالاب اهدارفتا , قيضملا اذه ىلع ةدايسلا ةيحاص ةلودلا

 اهتلواحمو هيلع ةرطيسلل ةيرامعتسالا لودلا بلاكت ببسب كلذو
 نا لقالا ىلع هليودت وأ قيسخملا اذه ىلع ءاليتسالا ىف ةحماجلا

 امدنع ددبتي نأ ىلودلا فارشالا ثيلي ال مث ء كلذ ىف تلشق

 «قيمضملا كلذ ىلع فارشالاب دارفنالاب صلاخلا اهقحب ةلودلا رعشت

 ةلثمالاو . ةلودلل ةيميلقالا ةدايسلا ةزوح ىلا قيضملا اذه دوعيف

 عضوم انلق امك ليندردلا قيضم ناك دقف ةددعتمو ةريثك كلذ ىلع

 رجف ىف ةيرحيلا لودلا بناج نم ةديدع تارماؤمو تاسفادم
 ىتلا لكاشملا مهأ نم ةلأسلا كلت تحبصأ نأ ىلا ٠ ىحالملا دهءلا

 رشع عباسلا نرقلا ذنم ةيرامعتسالا ةسايسلا اهلوح رودت تناك

 هيبسي ام ىدمو قيضملا اذهرطخي ايكرت ترعش املو ءاذه اذدهع ىلا

 دارفنالاب تبلاطو تداع , اهتدايس صاقتنا نم هيلع فارشالا

 هتححن دقو 2 هيلع اهقوقح دادرتساو قيضملا اذه ىلع فارشالاب

 .٠ ةقورعملا ةيرتنوم ةيقاقثا اهمارباب ا١وكك ماع العش

 لايق ىتح هناق ةيرصملا سيوسلا ةانق نأش ناك كلذكو
 هلأ كاذنآ ةيناطيربلا ةسايسلا ءادمع نم ديمع رداب اهرفح
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 ارتلجنا ناف ةانقلا هذحم رفح مت اذا » هنا لاق ذا نوتسرملاب وهو
 توتكا ىذلا رمالا ٠٠٠ « اهيلا رصم مض الجآ وأ الجاع رطضتس

 ٠ اماع نيعيس العق هراتي رصه

 ةرارق ىف ةنماك تناك ةيرامعتسالا ةركفلا ناف كلذ نم رثكأ لب
 لاق ىذلا ور لراش باتك ىف ءاج امل اقفو هتاذ سيسيل ىد سقن

 ميكحتلا رارق نم اقيمع ارثأت رثأت دق سبسيل ىد ناندرق نأ هيف
 در ىلا هيلع الوزن ةكرشلا ترطضاو ثلاثلا نويلوبان هردصأ ىذلا
 ىد ناندرف ملحي ناك ىتلاو اهتزوح ىف تناك ىتلا ىضارالا مظعم

 ىضارالا لخاد ةيسنرف ةرمعتسم ىلا ايجيردت اهليوحتب سيسيل
 ٠ ةيرصملا

 كرتب اهتدايس ةئزجت ىدم رصم ترعشتساو نمزلا روطت مث
 ةدهاج لمعت نأ ىلا اهعفد امم ءةيبنجأ ةرطيس تحت اهيضارأ نم ءزج

 ةيرصملا ةدايسلا ةريظح ىلا داع لعفلابو ءزجلا اذه دادرتسا ىلع

 ىخيراتلا روطتلا تاقلح تلمتكا كلذبو ١9571 ةنس ويلوي ؟١1 موي

 نم رصم ءانبأ ىف ماد ام ةيرصم لظتس ىتلا ةاتقلا هذهل ةيسنلاب

 * نيرمعتسملا عامطأ اهنع عفديو اهنع دوزي
 رمأ لودلا فارشالا نأ لع لدي امئاف ءىش ىلع لد نا اذهو

 زكرمل ةميلسلا ةيعرشلا عاضوالاو ىفانتي ىعيبط ريغو ضراع
 ىقبتو «ء ةلودلل ةييسيلقالا ةدايسلا ىلع ىفقيو ٠ قياضملا هنه

 ىف قلاطلا ةلودلا قح وهو تباثلا لصالاو ةدلاخلا ةقيقحلا

 ٠ اهتدايسس تصقتنا الاو اهميلقا ىلع ةرطيسلا

 ةرواحملا اهضرأ ىلع ةيميلقالا ةلودلا ةدايس نا : ىناتلا رمالا

 « ىلودلا فارشالا ىضتقمب لوزت الو أزجتت ال ةدايس « قيضملل

 كلذ ناك وأ ىعيبطلا عضولا وه امك اهئاضرب كلذ ناكآ ءاوس

 2 امدنع سيوسلا ةاتقل ةبسنلاب لاحلا ناك امك 2 اهتدارا نع امغر

 ٠ اهعوبر ىف موقت لالتحالا شويج تناك
 ةيميلقالا ةدايسلا ةبحاص « ايكرت نأ نم كلذ ىلع لدأ سلو

 هيلع فرشت نأ تبأ دق « ليندردلا قيضم وه ىعيبط قيضم ىلع
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 صاقتتا الا وه ام فارشالا كلذ نأ تريتعا ذا « ةيلود ةنجل

 ىلا اهب ادح امم « اهميلقا ىلع ةيعرشلا اهقوقح نم دحو اهتدايسل
 كلذ يف تححن لمفلابو , ةنجللا هذه ءاغلال ثيثحلا ىعسلا

 ةنجللا تاصاصتخا اهتثرو ىلا 1985 ةنس هيرتنوم ةيقافتا مارباب

 ٠ 1919 ةنس نازول ةدهاعم اهترقأ دق تناك ىتلا ةيلودلا
 مكحب ىرخالا ىه تناك دقف سيوسلا ةانقل ةيسنلاب امأ

 !ءزج ربتعت ء ةيرصم اهلك ضرآ ىف اهرورمو « ىفارغجلا اهعقوم
 ربصم ةدايس قاطن ىف ىلاتلاب عقتو , ىرصملا ميلقالا نم أزجتي ال

 ةيلود ةنجل دوجو ببسب رصبلا ىشغي دق امم مغرلا ىلع ةيميلقالا
 ةيرح نامضو ذيفنت نم دكأتلا درجم اهتمهم نوكت نأ ضورفملان اك
 اهل تركنت , دودحملا قيضلا صاصتخالا اذه نم مغرلابف ء ةحالملا

 نأ اهل ردقي ملق رونلا ىرت نأ لبق , اهدهم ىف اهتدآوو ارتلجنا
 - 14844 ةيقافتا ماكحأ ىضقت امك ةدحاو ةرم ولو عمتجت

 بناجي ةفشلاث ةطلس دوجو نأب كلذ ىلع ارتلجنا تجتحاو
 ء ةيرصملا ةدايسلا تامزالو ىفانتي ةانقلا ةكرشو ةيرصملا ةموكحلا
 صقنت ف وس ىتلا ةيلودلا ةياقرلا عاونأ نم عون ىأ تضفر كلذبو

 ٠ ىرخالا لودلا حلاصل رصم ىف ايناطيرب زكرم نه
 ةيحاص ةلودلا نا ىلودلا نوناقلا ىف ةفورعملا ةماعلا دعاوقلا نمو

 نا لب 2 اهل ةيداعملا نفسلا رورم عنهم ىف قحلا اهل ء قيضملا

 ,قحلا اذع نم رثكأ ايكرتل تطعأ +795 ةنس هيرتنوم ةيقافت١
 لودلا ضعي نفس رورم عنم قح ممالا ةبصع ةياقر تحت اهتلوخف
 ةددهم اه سفن تأر ام اذا ًاهيف ءادعلا فقوم فقت نأ لبق

 ٠ برحلا رطخي
 بجو « ةيعيبطلا قياضملل ةيستلاب لاحلا وه اذه ناك اذاو

 ىتلا تارملاو تاوئقلآو قياضملا ىلع ىلوأ باب نم كلذ قيطي نأ

 ٠ ةيميلقالا ةدايسلا ةيحاص ةلودلا نم نذاب رشيلا دي اهتعنص
 كلذ نم ءىشب كسمتن نأ درت مل رصم ناف اذه لك نم مغرلابو

 ةحاللا ةيرح نامضب 14844 ةيقافتا مارتحاب اهسفن تمزلا اهنا لب

 ٠ ةانقلا ىف
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 لوالا زايتمالا نامرف

 ١8524 ةنس ريمفون ٠١ خرؤلا

 ١ ةدام

 اهتراداي هيلا دهعت ةكرش سبسلد دنانيدرف ويسملا سسؤي
 خررب قشل « ةيرحيلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا » ىمست

 دادعاو ءاشناو ىريكلا ةحالمنل حلاص قيرط لالغتساو سيوسلا

 لع رخالاو طسوتملا ضيبالا رحيلا ىلع امهدحأ نييفاك نيلخدع

 ٠ نيأفرم وأ أفرم ءانبو رمحالا رحبلا»

 < ةدام

 نكمأ ام راتخيو «, ةموكحلا لبق نم امئاد ةكرشلا ريدم نيعب

 * ةدام

 ىذلا خيراتلا نم ءىدتبت ةنس نوعستو عست زايتمالا ةدم

 ٠ نيرحبلا ةأانق هيف حتتفنخ

 5 ةدام

 لباقم نودي حتمتو ٠ اهدحو ةكرشلا ةقفن ىلع لامعالا ىرجت

 * ةكرشلا ةقفن ىلع اهي مايقلا ةموكحلا ىرت ىتلا تانيصحتلا»
 ه ةدام

 ةصاخلا صصحلاو دئاوفلا ادع ,ء ةكرشلا ةينازيم نم ةصلختسلا»
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 اهرادحضا ىدل اهيف باتتكالا قحب ةموكحلا ظفتحت ىتلا مهسالاب

 ةكرشلا مايقل وأ لامعالا ذيفنتل اهيناج نم نامض ىأ نود كلذو

 : ىتالا هجولا ىلع حايرالا ىفاص نم ىقايلا عزويو ٠ اهتمهمب
 ٠ ةكرشلل ٠/٠ اه

 ٠ نيسسؤملا ءاضعالل -/م

 < ةدام

 نيب ام سيوسلا ةانقي رورملا موسر تاقيرعت ىلع قافتالا متي
 نوكتو موسرلا هذه ةكرشلا لامع ىبحبو « رصم ىويدخو ةكرشلا

 9 اهاوس نود لودلا ىدحال صاخ زايتما

 ال ةدام

 خزربلا رممو ليتلا نيب ام لصو ةرورض ةكرشلا تأر اذا
 اقيرط ةيرحبلا ةائقلا تكلس اذا وأ ةحالملل حلاص قيرط ءاشناب

 نع ةكرشلل ةيرصلا ةموكحلا تلزانت ليتلا ءام ةيوري اجرعتم
 اهدرب موقتل مويلا عرزي ال امم ةماعلا كالمالا ىف ةلخادلا ىضارالا

 . اهفارشاب وأ اهتققن ىلع اهتعاررو

 بئارضلا نم اهئافعا عم ةروكذملا ىضارالاب ةكرشلا عفتنتو

 رشعلا ةييرض عقدتو * ةانقلا حاتتفا موي نم ءادتبا تاونمسس رشع

 ءزايتمالا ةدم ءاضقنال ةيقابلا ةتمس 84 لا ةدم ىف ةيرصملا ةموكحلل

 الا ةروكذملا ىضارالاب عافتنالا ىف ىضملا اهل زوجي ال كلذ دعبو
 ىضارالا ىلع ضورفم وه ام لداعت ةبيرض ةموك حلل تعفد اذا

 ٠ اهل ةلئامملا

 م ةدام

 اهتع لزانتتس ىتلا ىضارالاب لصتت ةبوعص لكل ايفالت

 سدنهلا كب نانيل ويسملا عضي زايتمالا ةبحاص ةكرشلل ةموكحلا
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 ءاشنال ءاوسس ةحونمملا ىضارالا نيبي اممسر ةكرشلا ىدل انليق نم

 وأ امهتاسمسسؤمو لينلا نم ةعرفتملا ةيذغتلا ةانقو ةيرحبلا ةانقلا

 * ال ةداملا ماكحال اقفو ىعارزلا لالغتسالل

 ةلخادلا ىضارالاب قلعتت ةبراضم لك نأ هيلع قفتملا نمو اذه

 نأو نالا نم ةرولظحم ةكرشلل حنمتس ىتلا ةماعلا كالمالا ىف

 اهيقس ليقتسملا ىف اهنم تيلطو دارقالا صخت تناك ىتلا ىضارالا

 ةواتا نومصعفدي ةكرشلا ةقفن ىلع ةأشنملا ةيذغتلا ةانق هايم نم

 ىدولا قافتالاب ددحت ةواتا وأ ) عورزم نادق لك نع ٠٠+ اهردق

 ٠ ( ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب

 9 ةدام

 جرختست نأ ىف قحلا زايتمالا ةبحاص ةكرشلا حتمت اريخأو

 ةمزاللا داوملا عيمج ةماعلا كالمالا ىف ةلخادلا رجاحملاو مجانملا نم

 امك ء موسرلا نم اهئافعا عم اهل ةعباتلا ىنابملاو ةانقلا لامعال

 اهدروتست ىتلا داوملاو تالالاب قلعتي اميف ءافعالا اذهب عمفتنت اهنأ

 و اهزايتما لالغتسال جراخلا نم

 ٠١ ةدام

 عفتنتو ةكرشلا لحم ةيرصملا ةموكحلا لحت زايتمالا ءاهتنا دنع

 عيمحو نيرحبلا ةأنق ىلع لوتستو 2 ظفحت نود اهقوقح ةفاكب
 رادقم ددحتو ةلماكلا اهتيكلم اهيلا لوؤتو اهل ةعباتلا تااشنملا

 تاسممهملا نع اهلزاتت لباقم ىف ةكرشلا ىلا حنمي ىدلا ضيوعتلا

 . عميكحتلا قيرطب وأ ىدو قافتاب ةلوقنملا ءايشالاو

 ١١ ةدام

 نأ بجيو اعريدم ةطساوب دعب اميق انيلع ةكرشلاماظن ضرعي
 لخدي دق ليدعت ىأ امدقم انرارقا نم دب الو + انتقفاوم زوحي

 ءامسأ ةكرشلا ماظن ركذي نأ بحيو ٠ لبقتسملا ىق هيلع

 هذه نمضتتسو + مهتمئاق دامتعا قحب ظفتحت نأ ىلع نيسسؤملا
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 وأ مهلا وأ 1 لا 9 0 0 ةانق عورشم

 ٠ مهلاومأب وأ مهدوهجب

 ١ ةدام

 دعت ةهلالغتساو صيخرتلا اذهب لمعلل اليهستق ماتخلا ىفو

 ىف نيفظوملا عيمج ديضعتب ةصلاخلا ةبيطلا انتدعاسمب ةكرشلا
 ٠ اهل ىرصملا رطقلا

 ١855 ةنس ريمفوت ٠١ ىف ةرهاقلا
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 ىناثلا زايتمالا نامرف
 اهتاقحلمو ةريبكلا ةيرحبلا سيوسلا ةانق لالغتساو ءاشنا طورش

 ( 1١865 ةئس ربياني ه )

 لوالا بابلا
 تامازتلالا

 ةدام ١

 اقفو سيسلد دنانيدرق ويسملا اهسسأ ىتلا ةكرشلا ىلع

 ىلع موقت نأ ةتس ريمقوت و خيراتب انم رداصلا نامرفلل

 ءاتبيلا لامعأو لاغشالا نم مزلي ام عيمجمل اهتيلوئسمو اهتقفن

 : ءاشنال

 ىلع سيوسلا نيب ىريكلا ةيرحيلا ةحالملل ةحلاص ةانق )١(

 ضيبالا رحيلا ىلع ( ديعس روب ) ةئيطلا جيلخو رمحالا رحبلا
 5 طسوتلا

 اذه لصت لينلا ىق ةيرهنلا ةحالملل ةحلاص ىرلل ةاتق (؟)

 ٠ ةروكذملا ةيرحملا ةانقلاب رهنلا

 بلجل ةريخالا ةانقلا نم نيقتسم برشلاو ىرلل نيعرف (؟)

 هتيطلاو سيوسلا ىلا هايل

 اذا الا تاوتس تس داعيم ىف ىهنت ثيحب لامعالا ىرجتو

 ٠ ةرهاق ةوق نع ةئشان ريخآت بابسأو عناوم تآرلع
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 ؟ ةدام

 « ىجيرلا » ماظنلا ىلعو اهتاذب ذفنت نأ ىف قحلا ةكرشلل

 ةصقانملا قيرطب نيلواقم ىلا اهب دهعت نأ وأ , اهب ةفلكملا لامعالا

 ةعبرأ لقالا ىلع نوكي نأ لاوحالا عيمج ىف بجيو ةسرامملا وأ

 ٠ نييرصملا نم لامعالا هذه ىف نيمدختسملا لامعلا سامخأ

 + ةدام

 عاستالاو قمعلاب ىربكلا ةيرحيلا ةحالملل ةدعملا ةأنقلا رفحت

 ٠ ةيلودلا ةيملعلا ةتجللا جمانرب ىف نيررقملا

 جمان ربلا اذهل اققو اهتاذ سيوسلا ءانيم نم ةانقلا ءىدتيتو

 حاسمتلا ةريحبو ةرملا تازيحبلا مساب فورعملا ضوحلا زاتحتو

 ةنيطلا جيلخ نم ةطقن ىف طسوتملا ضيبالا رحيلا ىلا ىهتنتو

 ٠ ةكرشلا وسدنهم أهعضيس ىتلا ةيئاهنلاتاعورشملا اهددحت

 5 ةدام

 جمان ريلا طورشل اقفو ةيرهنلا ةحالملل ةدعملا ىرلا ةانق ءىدتبت

 تاليمطلا ىداو يف ريستو ةرهاقلا ةنيدم نم برقلاب روكذملا

 دنع ىريكلا ةيرحبلا ةانقلا ىلا ىهتنتو ( اميدق ناسج ضرأ )
 ٠ حاسمتلا ةريحب

 ٠ه ةدام

 حاسمتلا ةريحب ىف اهبصم ليبق اهركذ قباسلا ةأنقلا عرفتم
 ةنيطلا ىلا رخآ عرفو سيوسلا ىلا هطقنلا هذه نم عرف هجتيف

 ١ ىريكلا ةيرحبلا ةانقلا ةاذاحمب

 5 ةدام

 ربكأ لوخدل حلاص ىقخاد أقرم ىلا حاسمتلا ةريحب لوحت

 : ءاضتقالا دنع كلذ قوف ةكرشلا ىلع بجيو ةلومح رخاوبلا

 ا



 ةيرحيلا ةانقلا لخدم دنع نفسلا هيلا ىوأت فرم ءانب )١(
 ٠ ةنيطلا جيلخ ىف

 نفسلا اهيلا ىوأت ثيحب سيوسلا زاغويو أفرم نيسحت (؟)
 ٠ كلدك

 ا ةدام

 ءىفارملاو ةيرحبلا ةانقلا ةنايصب اهتقفن ىلع مايقلا ةكرشلا ىلاوت

 ٠ اهتع ةعرفتملا ةانقلاو لينلاب ةلصتملا ةانقلاو اهل ةعباتلا

 م ةدام ش
 ىتلا ةينقالا فافض ىلع ةعقاولا ىضارالا كالم نم بغريب نمل

 نأ ةينقالا هذه نم ةدمتسملا هايملاب ةمضرأ ىر ىف ةكرشلا اهتشنت

 ددحت ةواتا وأ اضروعت هعفد لياقم ىف زايتمالا اذه ىلع لصحي

 ٠ اال ةداملا ىف دعب ةنيبملا طورشلل اقفو اهتميق

 ه4 ةدام

 ةكرشلا ةرادا زكرم ىف صاخ بودنم بادتنا قحب ظفتحن

 ةيرصملا ةموكحلا قوقح اهترادا ىدل لثميو هبترم اهنم ىضاقتي
 * نامرفلا اذه ماكحأ ذيفنتب لصتي اميف اهحلاصمو

 نأ ىرصملا رطقلا جراخ اهترادا زكرم ناك اذا ةكرشلا ىلعو

 تاطلسلا ةفاكب ادوزم ةيردنكسالا ةنيدمب اهلثمي ىلعأ اليكو نيعت

 ٠ انتموكحب ةكرشلا تاقالعو لمعلا ريس نسح نامضل ةمزاللا

 ب ا 5997-



 ىناثلا باسلا

 زاسشتمالا

 ٠١ ةدام

 كرتت ةقياسلا داوملا ىف اهيلا راشملا اهتاقحلمو ةينقالا ءاشنال

 اهمزلي دق امب ةواتا وأ ةييرض الب عافتنالا ةكرشلل ةيرصملا ةموكحلا

 ٠ دارفالل ةكولمملا ريغ ىضارالا نم

 هيرب رفا موقت ام عيمجب عافتنالا قح ةكرشلا لوخت كلذك

 مويلا ىتح اروب لازت ال ىتلا ىضارالا نم اهتقفن ىلع هعرزو

 : ةينالا تاظفحتلا عم كلذو  دارفالل اكلم تسيلو

 لك نم ةريخالا ةقفلا هنه ىف ةلخادلا ىضارالا ىفعت )١(

 ٠ اهلالغتسا خيرات نم ءادتبا طقف تاوتس رشعل ةبيرض

 ىقايلا ةليط ىضارالا هذه حبصت ةروكذملا ةدملا ءاهتنا دعب (؟)

 8-5 عضخت .ىتلا بئارضلاو تامازتلالل ةعضاخ زايتمالا ةدم نم

 : 5 ىرصما رطقلا. ىضارا رئاس اهسفن فورظلا ىف

 اهنع نيقحتسملاب اماو اهسفنب اما دعب اميق ةكرشلل نكمي (؟)
 اهرامثتسال ةمزاللا هايملا دادمتساو ىضارالا هذهب عافتنالا ةالاوم

 ىلع ةضورفملا بئارضلا ةيرصملا ةموكحلا ةيفوت لباقم ىف كلذو

 ْ ٠ اهل ةلثامملا ىضارالا

 ١١ ةدام

 ىضارالا ةحاسم نييعت ىف اذهب ةقحلملا موسرلا ىلا عجري

 ةرشاعلا ةداملا نم 5 و ١ نيترقفلل اقبط اهدودحو ةكرشلل ةحونملا

 اهئافعا عم اهتاقحلمو ةينقالا ءاشنال ةحونمملا ىضارالاو ةقباسلا

 موسرلا ىف تغيص دق ىللوالا ةرقفلل اقفو ةوانالاو ةييرضلا نم
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 نأ ىلع ةعارزلل ةحونمملا ىضارالا امأ , دوسالا نوللاب ةروكذملا

 نوللاب تغيص دقف ةيناثلا ةرقفلل اققو موسرلا ضعب اهنع عقدي
 ٠ قرزالا

 نم نيثالثلا ىف رداصلا اتنامرفل ةقحال ةقيثو لك ةلطاب ربتعت

 دارفالل ءىشنت نيسمخو عيرأو ةئامنامثو فلآ ةنس ريمفون رهش
 ىلع كاذ ذا امئاق نكي مل ضيوعتب ةيلاطملا ىف اقح اما ةكرشلا لبق
 ناك ىذلا ردقلا قوفت تاضيوعتب ةبلاطملا ىف اقح اماو ىضارالا

 + نيحلا كلذ ىف هب ةيلاطملا مهل زوجي

 ةدام ١7

 ىتلا ىضارالا ميلستيب ءاضتقالا دنع ةيرصملا ةموكحلا موقت

 .لالغتساو لامعالا ذيفنتل اهتزايح ةكرشلا مزلتو دارقالا اهكلمي

 ٠ اهيقحتسمل ةلداعلا تاضيوعتلا ةكرشلا عفدت نأ ىلع زايتمالا

 ,ىئاهنلا ةيكلملا عزن وأ تقؤملا ءاليتسالا نع تاضيوعتلا ىوست
 ددحت فالتخالا ةلاح ىفو +٠ ناكمالا ردق ىلع ةيدو ةيوسن

 هفلؤتو ةرصتخم تاءارجاب اهلمع رشابت ميكحت ةئيه تاضيوعتلا
 : نم

 ٠ ةكرشلا هراتخت مكحم 0(

 ٠ نأيشلا يباحصأ هراتخي مكحم (؟)

 ٠ اتم نيعمو ثلاث مكحم (؟)
 ةلباق ريغو اروق ةذفان ةيميكحتلا ةئيهلا هذه تارارق نوكتو

 ٠ فاتئتسالل

 ةدام ١

 .ةدم ةليط زايتمالا ةبحاص ةكرشلا ةيرصملا ةموكحلا حنمت
 ىف ةلخادلا رجاحملاو مجانملا نم جرختست نأ ىف قحلا زايتمالا
 ةقلعتملا ةنايصلاو ءانبلا لامعال ةمزاللا داوملا عيمج ةماعلا كالمالا

 وأ مسر ىأ كلذ نع عفدت نأ نود اهل ةعباتلا ىنامملاو تاتشنملاب

 ٠ ضيوعت وأ ةبيرض

 ب آ5969-



 موسرو ةيكرمجلا موسرلا عيمج نم كلذ قوف ةكرشلا ىفعتو
 نم ةكرشلا اهدروتست ىتلا داولاو تالالا ىلع اهريغو ةيلوخدلا

 ٠ لالغتسالا وأ ءاشنالا ةدم اهماسقأ ةجاحل !دس جراخلا

 ١2 ةدام

 ىريكلا ةيرحبلا ةانقلا نأ انئافلخ مسابو انهساب ايمسر نلعن
 ماودلا ىلع ةحوتفم اهل ةعباتلا ءىفارملاو ةنيطلا ىلا سيوسلا نم

 رخآ ىلا رحب نم ةريباع ةيراجت ةنيفس لكل ادياحم ارمم اهفصوب
 ىف تايستجلا وأ صاخشالا نيب ليضفت وأ نامرح وأ زييمت نود

 ةكرشلا اهضرفت ىتلا ةمظنالا ةاعارم عمو موسرلا عفد لباقم

 ةروكذملا ةانقلا مادختساب قلعتي اميف زايتمالا ةيحاص ةيملاعلا

 . مدقت ام ىلاعلا بايلا رارقا طرشب كلذو اهتاقحلمو

 ٠6 ةدام

 ةكرشلل زوجي ال هنأ ةقباسلا ةداملا ىف ررقملا ًادبملا ىلع بترتي

 ةتيفسس حنمت نأ لاوحالا نم لاح ىأ ىف زايتمالا ةبحاص ةيملاعلا

 نفسلا نم اهريغل حنمت ال تازايتما وأ ةدئاف ةيأ درف وأ ةكرش وأ

 ٠ لاوحالا سفن ىف دارفالا وأ تاكرشلا وأ

 1١5 ةدام

 زاجنا نم ءىدتبت ةنس نيعستو عستب ةددحم ةكرشلا ةدم
 ٠ ىربكلا ةحالملل ةيرحبلا ةانقلا حاتتفاو لامعالا

 ةانقلا ىلع ةدملا هذه ءاضقنا ىدل ةيرصملا ةموكحلا ىلوتست
 عيمج ةلاحلا هذه ىف ملستت نأ ىلع ةكرشلا اهتأشنأ ىتلا ةيرحبلا
 ةيفوت عم عورشملل ةيرحبلا ةمدخلل ةصصخملا نؤملاو تالالا
 ٠ ءاربخ ةطساوب وأ ايدو ةددحم اهتميق ةكرشلا

 اهنم لك ةيلاتتم ددمل زايتمالاب ةكرشلا تظفتحا اذا هنأ ىلع
 ةموكحلا حلاصل هيلعطرتشملا عاطقتسالا عقر ةنسس نوعستو مست

 ةئاملا ىق نيرشع ىلا دعب ةروكذللا ةرشع ةنماثلا ةدالا ىف ةيرصلا

 زواجتي نأ نود ةدم لكل ةئاملا ىف نيرشعو ةسمخو « ةيئاثلا ةدملل
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 نم ةئاملا ىف نيثالثو ةسمخ لاوحالا نم لاحب عاطقتسالا اذه

 ٠ عورشملا حابرأ ىقاص
 ١1 ةدام

 ىتلا لالغتسالاو ةنايصلاو ءانبلا تاقفن نع ةكرشلل اضيوعت

 ةدملا ةليطو نالا نم اهل صخرن نامرفلا اذه ىضتقمب اهقلكتت

 ةثلاثلاوىلوالا ةرقفلا ىف ةنيبملا ةدملا ىهمو زايتمالاب اهيف عتمتت ىتلا

 ةينقالا ىق رورملا نع ىضاقتتو ضرفت نأ ىف ةقباسلا ةداملا نم

 بحسلاو رطقلاو داشرالاو ةحالملل اموسر اهل ةعباتلا ءىفارملاو

 ةاعارم عم تقو لك ىف اهلدعت نأ اهل تافيرعتل اقفو وسرلاو
 : ةيتالا ةحيبرصلا طورشلا

 عيمج ىلع زيبمت وأ ءانثتسا نود موسرلا هذه لصحت )١(
 ٠ ةلئامم طورشب نفسلا

 ىف اهب لمعلا نم رهشأ ةئالث لبق تافيرعتلا رشنت (؟)
 «ةيسيئرلا ةيراجتلا اهتفارم ىقو رمالا اهينعي ىتلا نادليلا مصاوع

 ةرشع هردق ىصقأ دح ىلع صاخلا ةحالملا مسر ديزي ال (؟)

 *نيرفاسملازم درق لك نعو نفسلا ةلومح نم نط لك نع تاكن رق
 ىف قجلا نم دارقفالل هحتمت امع ىضاقتت نأ اضيأ ةكرشلل زوحيو

 ايساتتم امسسر اهركذ مدقتملا ةنماثلا ةداملا بجومب هايملا دادمتسا

 اقفو كلذو ةيورملا ضرالا ةحاسمو ةكلهتسملا هايملا ردق عم

 ٠ اهعضت تافيرعتل
 1١84 ةدام

 ىرخالا تازايتمالاو اهنع لزانتملا ىضارالل ارظن هنأ ىلع

 ةموكحلا حلاصل ظفتحت ةقياسلا داوملا ىضتقمب ةكرشلل ةحونمملا

 ىتلا ةيونسلا حابرالا ىفاص نم / .١9 عاطقتسا قحب ةيرصملا
 ٠ نيمعاسملل ةيمومعلا ةيعمجلا اهعزوتو اهددحت

 1١9 ةدام

 اوكرتشا نيذلا نيسسؤملا ءاضعالا ةمئاق انم دمتعت نأ بجي

 :٠ةكرشلا سيسأتل بق عورشملاقيقحت ىف مهلاومأو مهثوحب ومهلامعأب

 هه 5290



 ةيرصملا ةموكحلا حعلاصل اهيلع قفتملا ةصحلا عاطقتسا دعبو

 حابرأ ىقاص نم ءزعج صصخي اهركذ مدقتملا 14 ةداملل اقيط

 وأ نيسسؤمملا ءاضعالل ةثاللا ىف ٠١ هردق ةيونسلا عورشملا

 ٠ مهقح ىف مهلحم لحي نم. وأ مهتثرول
 ٠+ ةدام

 انقيدص سأري لامعالا ةيفتتل مزاللا تقولا نع رظنلا ضغب

 هلوأ هفصوي اهريديو ةكرشلا سيسلد دناتيدرف ويسملا انليكوو
 هيف أدين ىذلا مويلا ىف ىرجت تاونس رشعل كلذو اهل سسؤم
 *15 ةداملل اقفو ةنس نوعستو عست اهردقو زايتمالاب عتمتلا ةدم

 ١" ةدام

 ةاسنقل ةيملاعلا ةكرشلا » مساب ةسسؤملا ةكرشلا ماظن رقنو

 ,سيسأت ىف اصيخرت رارقالا كلذ ربتعيو « ةيرحبلا سيوسلا
 هييق بتتكي ىذلا مويلا نم ءادتبا تاكرشلا لكش ىف ةكرشلا

 ٠ عمجأ اهلام سأرب

 ؟؟ ةدام ١

 ةموكحلا ديضعتب ةكرشلا دعن عورشملاجاجتب انمامتهال اراهظاو

 عيمج اذه ىضتقمب ةحارص ثحنو 2. اصلاخ اديضعت اهل ةيرصملا

 اهدادما ىلع اتحلاصم ماسقال نيعباتلا لامعلاو نيدروملاو نيفظوملا

 ٠ ةحناس ةصرخ لك ىف اهتيامحو ةدعاسملاب

 ةكرشلا فرصت تحت كب لجومو كب نائيل انيسدنهم عضنو
 امهل نوكيو « اهب رمأت ىتلا لامعالا رييسستو ةراداي قلعتي اميف
 ةرشابمب ةصاخلا حئاولل اذيفنت امهيلعو لامعلا ىلع ىلعالا فارشالا
 ' +٠ لامعالا

 5 ةدام

 ةنس ربمقون 7١ ىف انم رداصلا نامرفلا ماكحأ عيمج ىغلت
 ءهذه زايتمالا طورش مم ضراعتت ىتلا ماكحالا نم اهريغو 14

 ٠.هب قلعتت ىذلا زايتمالاب صتخي اميف ةففان اهدحو ربتعتو

 س[؟412-



 1/8511 ةنس رياريف ؟؟ ةيقافتا

 لاعلا بابلا اهيلع قدص ىتلا ةيئاهنلا طورشلا ددحت ىنلا

 ١ ةدام

 ١848651 ةنس هيلوي 5١ ىق ةرداصلا ةحئاللاب ءاج ام عيمج ىغلي

 ىلا لابو سيوسلا ةاتق لامعأ ىف نيحالفلا مادختساب ةصاخلا

 ىف رداصلا زايتمالا دقع نم ةيناثلا ةداملا ماكحال رابتعا ىأ ماقي ال

 لاوحالا عيمج ىق بجيو ه : ىتالاك اهصنو « ١807 ةتس رياتي ه

 ملم ىف نيمدختسملا لامعلا سامخأ ةعبرأ لقالا ىلع نوكي نأ

 + نييرصملا نم لامعالا

 اضيوعت كنرق نويلم 58 ةكرشلل ةيرصملا ةموكحلا عقدتو

 ٠ اهتتمضت ىتلا ايازلاو 14865 ةنس هيلوي 5١ ةحئال اهئاغلا نع

 لامعال نيمزاللا لامعلا ةكرشلا مدختست !دعاصق نالا نمو

 كلذ ىف اهصاصتخا نود ماعلا نوناقلا طورشل اقفو عورشللا

 ٠ دويق وأ زايتماب

 " ةدام

 دقع نم م م ا/ نيتداملا ماكحأب عافتنالا نع ةكرشلا لزانعت

 نم ١١ +١5 داوملاو 1405 ةنس ربمفون 7١ ىف رداصلا مازتلالا

 قافتاب تددحت دقو ةتس رياتي © ىف رداصلا دقعلا

 ةكرشلل اهنع لزانتملا ىرلل ةلباقلا ىضارالا ةحاسم نيفرطلا

 ١/8865 2 314885 ىتنس ىف نيرداصلا نيروكذملا نيدقعلا بجحومب

 فالآ ؟ اهنم لزتتس راتكه فلآ + رادقمب ةموكحلل تدر ىتلاو

 ا



 ةاتعلا لالغتسا تايضتقمل ةصصخللا نكامالا نمض لخدت راتكه

 ٠ ةيرحبلا
 ؟ ةدام ١

 1855 ةنس ىف رداصلا مازلالا دقع نع مه ء ال نيتداملا نأ امب

 تيغلأ دق ١885 ةنس ىف رداصلا دقعلا نم ١١ ١7 ء ٠١ داوملاو

 ةموكحلا ليق ةكرشلل قحتسملا ضيوعتلا ناف ؟ ةداملاب ءاج امل اقفو

 راتكهلا نمت رابتعاب كنرف نويلم ٠١ غلبي ىضارالا هذه در نع
 3 كنرف 6٠٠

 2+ ةدام

 ةانقلا ءاشنال ةمزاللا ئضارالا ةحاسم ديدحت مزلي ةنأ امب

 نأ اميو « عورشملا حاجن نمضت طورشب 0 ةيرحبلا

 للعو الصعف ةانقلا هلغشت ىذلا ردقلا ىلع رصتقت الأ بحب ةحاسلا

 اميق اهي ظفتحملا ةقشلا ىلعو نفسلا بحسل ةصصخلا قرطلا

 هحو لمكأ ىلع لالغتسالا ةجاحب ءافولا نأ امبو ٠ قرطلا هذه ءارو

 ةيرحبلا ةانقلا نم ةيرقم ىلع ءىشنت نأ نم ةكرشلا نيكمت مزلتسي

 نأو ٠ اهتدئاق ققحتنت امثيحح ىناومو شروو نزاخمو تاعدوتسم
 لامعأب نيفلكملا لامعلاو نيظحالملاو سسارحلل نكاسملا اريخأ ميقت

 ٠ ةرادالا ىمدختسم عيمجلو ةنايصلا

 ضارأ ةروكذملا نكاسملاب قحلت نأ اضيأ بسانملا نم هنأ امبو

 نم امامت ةمورحم نكامأ ام دح ىلا نومتو نيتاسي اهيف ًامشنت

 نأ نم ةكرشلل ةحودنم ال هنأ امب اريخأو , ةيعارزلا تاجتنملا

 الامعأ اهيف ءىشنتو اهعرزل ةيفاك ضارأ ىف فرصتلا عيطتست

 نأ نود لامرلا مكارت نم اهتنايصو ةيرحبلا ةانقلا ةنايصي ةليفك

 لامعالا فلتخمب مايقلل مزاللا ىفاولا ردقلا نم رثكأ ائيش حتمت

 لوصحلا ىف ىعدت نأ ةكرشلل غوسي ال هنأ امبو ٠ اهنايب قباسلا

 ءاوس اهيلع ةبراضملا دصق تناك ايأ ىضارالا نم تاحاسم قع.

 دتع ريغلل اهعيب لاس ةماقاب وأ ةعارزلل اهصيصختب

 ٠ ناكسلا ددع :ةدايزإ

 ك1



 ديدحت ىف تارابتعالا هذه نادقاعتملا نافرطلا مزتلا كلذل
 اهب عافتنالا نوكي ىتلاو ةيرحبلا ةانقلا ىرجم ىلع ةعقاولا ىضارالا

 ٠ءاهتنايصو اهلالغتساو ةانقلا ءاشنال امزال زايتمالا ةدم لوط
 اذهب ةقفرملا تاموسرلا نم هريرقتو هعيقوتو هريرحت مت امل اقفو
 5 مدقتملا ضرغلل قاقتالا

 ه ةدام

 ةيذعلا هامملا ةانق نم ىناثلا ءزجلا ةيرصملا ةموكحلل ةكرشلا درت

 اهل تدر امك . سيوسلاو ةيليعامسالاو ىداولا نيب عفقاولا

 ةانقلا نم لوالا ءزجلا ١857 ةنس سرام ١8 قافتا بجومي

 * ىداولا ششيتفتو ةرهاقلا نيب عقاولا ةروكذملا

 ىتآلا طورشلاب نومصهرم ةانقلا هذه نم ىناثلا ءزجلا درو

 :اهضنايب
 ىداولا ةانق نوكتل ةيقايلا لامعالا زاجنا ةكرشلا ىلع ١

 ةحلاصو اهيلع ققتملا سيياقملاب سيوسلا  ةيليعامسالا
 ٠ اهملستل

 تآشتنملاو ةيذعلا هايملا ةانق ةيرصملا ةموكحلا ملستتو ل "

 ميلست اهناكما ىف نأ ةكرشلاردقت املاح اهل ةعباتلا ىضارالاو ةينفلا

 نم ملست ميلستلا اذه ىلع بترتيو اهركذ مدقتملا طورشلاب ةانقلا

 ةكرشلاو ةموكحلا سدنهم ةهجاوم ىف متيو ةيرصملا ةموكحلا بناج
 ةلاح اهيف فلاخت ىتلا عضاوملا ليصفتلاب حضوي رضحمب تيئيو
 ٠. طورشلا نم هيفوتست نأ بحد ناك ام لانقلا

 ةنايص ميلستلا خيرات نم ءادتبا ةيرصملا ةموكحلا فلكت “" 

 : ىأ ةروكذملا ةانقلا

 عرزلاو سرغلا لامعأ ةفاكب بسانملا داعيملا ىف مايقلا ١
 قفدت عئمو فلتلا نم روسحلا ظفحل ةمزاللا ةيوقتلا لامعأ عم
 عيزوتلا لفكي نأ ىلا قيزاقزلا ةانق نم ةانقلا نيومت ءاقبو لامرلا

 ٠ ةرهاقلا ىف هايملا ذخأم نم ةرشايم
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 سرام 8 قافتاب اهل در ىذلا ءزجلاب ةصاخلا لامعالا ذيفنت ب "؟

 ةطقن دنع ىناثلا ءزجلاب روكذملل لوالا ءزجلا طيرو ١876 ةنس
 : ٠ ىداولاب لاصتالا

 لانقلا هايم قمع رييغتب لوصفلا عيمج ىف ةحالملا ةلافك “' 

 لصق ىق نارتمو لينلا بوسنم تاقوأ ىق ارتم الرده٠ هردقو

 ٠ قيراحتلا تاقوأ ىف لقالا ىلع ادحاو ارتمو طسوتملا بوسنملا

 بعكم رتم فلآ م١ رادقمب مدقت ام قوف ةكرشلا نيومنت

 ىرلو ةيرحيبلا ةانقلا ىرجي ىلع نينطاقلا ىلاعالا ةجاح دسل ءاملا نف

 تالآو ةيرحبلا ةانقلا ةنايصل ةصصخملا تالآلا ةزادالو نيتاسبلا

 سرفغشلاو ىرلاو ةانقلا لالغتساب ةطيترملا ةيعانصلا تآشنملا

 ىتلاو ةاسنقلل ةعباتلا ىضارالا نم اهريغو نايثكلا ىلع عرزلاو

 ٠ ايعيبط اير اهير نكمي ال

 ةنايصل اهريغو ريهطتلا لامعأ نم مزلي ام عيمجب مايقلا
 ٠ ةديج ةلاح ىف اهظفحو ةينفلا اهتاضشنمو ةبذعلا هامملا ةأنق

 عيمج اهلمحت ىف ةكرشلا لحم ةيرصللا ةموكحلا لحت كلذل

 ةنايصلا ىف ريصقت ببسل اهيلع عقت ىتلا تامازتلالاو فيراصلا

 ةلهملاو اهميلست دنع ةانقلا اهيلع نوكتس ىتلا ةلاحلا ةاعاره عم

 2٠ اهتضتقا دق ةلاحلا هذه نوكت ىتلا لامعالاب مايقلل ةمزاللا

 4+ ةدام

 ىرصملا سيلوبلا ماظتل ةعضاخ اهتاقحلمو ةيرحبلا ةانقلا ىقبت

 .ىضارالا نم ناكم ىأ ىف اهرشابي املثم ةقلطم ةطلس اهيلع رشابيو

 نيناوق ذيفنت لفكيو ماعلا نيالا و :ماظبلا لع كقفادتي :ثيحي ةيرصملا

 ٠ اهحئاولو دالبلا

 امثيح ةيرحبلا ةانقلا ضرعب رورملا ٍقحب ةيربجلا .ةموكجلا عفتنت

 ةمرحلا لقكت وأ اهتالصاوم نمضتل انيرورض رورم ا اآذم ىرت
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 نأ ام ةححب ةكرشلل زوجي الو روهمجلا لاصتاو ىراجتلا لماعتلل

 ٠ رخآ لعجل وأ روبعلا اذهل مسر ىأ ضرفت

 ١٠١ ةدام

 اهل ظفتحملا ىضارالا دودح لخاد لغشت نأ ةيرصملا ةموكحلل

 ةمزال امهارت ةيبرح ةطقن وأ عقوم ىأ ةيرحيبلا ةانقلل تاقحلمك

 ضراعتي الو ةحالملا لاغشا اذه لقرعي الأ ىلع دالبلا نع عافدلل

 ىلع ةعقاولا اهب ظفتحملا ةقشلا ىلع ةبترتملا قافترالا قوقح عم

 * ةانقلا ىتقفض

 ١١ ةدام

 اهققارم ةجاحل ءاقو اهسفن تاظفحتلاب ةيرصملا ةموكحلل زوجي

 ناكم ىأ لغشت نأ ( اهريغو تانكتو كرامجو ديرب نم ) ةيرادالا

 هيضتقي ام ةاعارم عم اهضرغل امئالم هارت اميف فرصتلا نكمي

 رمالا اعد اذا ةكرشلل ةموكحلا عقدتو اهقفارك ةكرشلا لالغتسا

 ةموكحلا بغرت ىتلا ىضارالا ءاشنال هتقفنأ دق ةكرشلا نوكت ام

 ٠ اهدادعال وأ اهيف فرصتلا

 ١١ ةدام

 ةانقلا لالغتسال اقيقحتو ةعانصلاو ةراجتلا حلاصل ةياعر

 ةدتمملا ىضارالا ىف رارقتسالا ةبطاق دارفالل زوحب اجتنم الالغتسا

 نأ طرشب اهيناوج ىلع ةسسؤملا ندملا ىف وأ ةيرحبلا ةانقلا لوطل

 ةيرادالا ةحئالل اوعضخي نأو ةموكحلا نم اقباس اصيخرت اولاني

 اهقرعو دالبلا نيناوقو ةيلحلا ةطلسلا اهردصت ىتلا ةيدليلا وأ

 ةدعملا قرطلاو فافضلا ءانثتسسا عم اهيف ةررقملا بئارضلا ماظنلو

 نأ بجيق عقاوملا هنه ءارو امهب ظفتحملا ةقشلاو نفسلا بحسل

 ددحت ىتلا حئاولل اقفو رورملل ةحابم هانثتسملا ىضارالا هذه ىقبت

 + اهلالغتسا ماظن

 ويسدنهم ررقي ىتلا تاهجلا ىق الا ةماقالا هذه زوجت الو

 اودري نأ نيعفتنملا ىلعو اهقفارم لالغتسال ةمزال ريغ اهنأ ةكرشلا
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 وأ نكامالا كلت ءاشنال اهتقفنأ نوكت دق ىتلا غلابملا ةكرشلل

 ٠ اهدادعا

 ١ ةدام

 لاح ىأب سمي نل ةيكرمجلا تارادالا ءاسشنا نا ةيلع قفتملا نمو

 رمت ذا اهعيمج لودلا نفس ىكرمجلا ءافعالا نم هب عتمتت نأ بجي اه
 ٠ تايسنجلاو صاخشالاؤ ليضفت وأ عنم وأ زييمت نودب ةانقلا ىف

 ١5 ةدام

 ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب تمت ىتلا تاقافتالا ذيفتتل انامض

 اهتقفن ىلع نيعت نأ ىف قحلا ةيرصملا ةموكحلل نوكي اقيقد اذيفنت
 «٠ لمعلا ناكم ىفو ةكرشلا ىدل اصاخ ايودتم

 ٠١6 ةدام

 ىهتني سيوسلا ةانق زايتما نأ ريسفتلا ليبس ىلع نافرطلا ررقي

 مسي مل اذا هئدب خيرات نم ةتس نيعستو عست دعب نوناقلا مكحي

 ٠ ةكرشلاو ةيرصملا ةموكحلا نيب ةنأشب ديدج قاقت١

 15 ةدام

 ةيرصم ةكرش ةيرحيلا سيوسلا ةانقل ةماعلا ةكرشلا نأ امب

 اهنيوكتب لصتي اميف اهنألع  اهفرعو دالبلا نيناوقل عضخت اهناف
 صاخ قافتال اقفو اهميظنت مهنيب اميف ,اكرشلا تاقالعبو ةكرشك

 قفتملا نمو اسن رف ىف ةمهاسملا تاكرشلا اهب عضخت ىتلا نيناوقلاب

 نومكحم اهيق لصفي كلذ نع أشنت ىتلا تاعزانملا عيمج نأ هيلع

 ىف ةيروطاربمالا ةمكحملا مامأ مهمكح قفانثتسا زوجيو اسنرقب

 . اثلاث امكحم اهغصوي سبراي

 ىأ نم دارفالاو ةكرشلا نيب رصم ىف ًاشنت ىتلا تاعزاتملا امأ

 ىف ةررقملا عاضوالل اعبت ةيلحملا مكاحلا اهرظنت اوناك ةيسنج

 ٠ تادهاعملاو اهقرعو داليلا نيناوق

 ةيرصملا ةموكحلا نيب ًاشنت دق ىتلا تاعزانملا ضرعت كلذك

 ٠ دالبلا نيناوقل اقبط اهيف لصفتف ةيلحملا مكاحملا ىلع ةكرشلاو
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 ةكرشلا ةرآدال نيعباتلا نم مهريغو لامعلاو نومدختسملا مكاحي
 لصتي اميف تادهاعملاو دالبلا نيناوقل اققو ةيلحملا مكاحملا مامأ
 وأ نيفرطلا دحأ الههيف نوكي ىتلا تاعزانملاو مئارجلا عيمجب

 ٠ اينطو ممالك

 دعاوقلا مهنيب اميف تعيتا بناجالا نم ماصخالا عيمج تناك اذا

 نأسش يبحاص نم ةكرشلل ةرداصلا ةيئاضقلا تانالعالا ٠ ةررقملا

 ةكرشلا ةرادا زكرم ىق امهجالعاب ةحيحص تناك ايأ رصمب

 ٠ ةيردنكسالاب
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 مازتلالا عوضوم
 سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا نأ حوضوب نييتي قيس امه

 ىف دودحم ماع ققرم ةرادال ةيراجت ةمهاسم ةكرش ىع ةيرحبلا
 ٠ زايتمالا دقع

 اهطاشن لحمو ةكرشلا فده وه مازتلالا انه عوضوم نا

 ةموكحلا هترقا امك ىساسالا ماظنلا نم ؟ ةداملي حضوم وح امك

 : ىحو 1865 ةنس رياني ه ىف ةيرصملا
 : ةكرشلا هذه ضرغ  '"؟ ةدام

 رمحالا رحيلا نيب ىريكلا ةحالملل ةيرحب ةأنق ءاشنا ( الوآ )

 ٠ةنيطلا جيلخىلا سيوسلا نم طسوتملا ضيبالا رحبلاو
 ةأنقلاب لينلا لصت ىرلاو ةيلينلا ةحالملل ةعرت ءاشنا ( ايناث )

 ٠ حاسمتلا ةريحب ىلا ةرهاقلا نم

 ةروكذملا ةعرتلا نم نيتيعشتم نيتيعرف نيتعرت ءاشنا ( اثلاث )
 سيوسلا ىلا ناهجتتو حاسمتلا ةريحب ىف اهيصم لييق
 0 ةنيطلاو

 تاعورشملا ىتشو ةروكذملا عرتلاو ةانقلا لالغتسا ( اعبار )

 * .- اهب ةلصتللا

 ٠ ةكرشلل ةحونمملا ىضارالا لالغتسا ( اسماخ )
 ٠٠١ ىنامرق ىف ضاهيلع صوصتملا طورشلاو دويقلاب كلذ لك

 امهلوأ صخريو ١8805 ٠ ةنس رياني ه و ١14805 ةئس ربمقوتا

 ىهرت ةكرش ريديو ءىشني نأ ىف اقلطم اصاخ اصيخرت سيسليدل
 نميهلا سيئرلاو اهل سسؤملوأ ةفصوب ضارغالا نم مدقت ام ىلا
 ةينقالا نم هركذ مدقت ام زايتما ةكرشلا كلت امهيناث حنميو اهيلع

 هقيلاكت نم زايتمالا اذه ىلع ةموكحلا تبتر ام لكب اهتاقحلمو
 * ايازمو قوقح نم وأ تامازتلاو
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 ةيرحبلا سيوسلا ةانق لامعتسا ةيرح نامضب ةصاخلا

 ءرجملا ء اسمنلا ء ىمظعلا ايناطيرب : ةيتآلا لودلا ءاسسؤر نا )

 ٠ (١)ايكرت ء ايسورلا « ةدنلوه , ايلاطيا ء اسنرق « اينابسسأ

 ىئاهن ماظن عضوب صاخ مهنيب اميف قافتا ماربا ىف مهنم ةبغر
 لك ىف سيوسلا ةانق لامعتسا ىف لودلا عيمج ةيرح نامضل

 ىضتقمب ررقملا ةروكذملا ةانقلا ىف رورملا ماظن ليمكت ىفو تقو

 1١455 ةنسس رياربق <؟ خيراتب ىلاعلا بابلا نم رداصلا نامرفلا

 ومس اهحتم ىتلا طورشلل ديؤملاو ( ١؟/41:؟ ةنس ةدعقلا ىذ ؟)

 : دعب نيروكذللا مهل نيلثمم اوتيع دق , ويدخلا

 , اهتحص نم تيثتلاو دامتعالا قاروأ ميدقت دعب 2 اوقفتا نيذلا

 : ةيلاتلا داولا ىلع

 ةذام ١

 نمز ىف « ةحوتفمو ةرح ةمئاد ةفصب ةيرخبلا سيوسلا ةانق لظت

 ةيبرحلاو ةيراجتلا نفسلا عيمجل , برحلا نمز ىف امك « ملسلا
 ٠ ١ اهتايسنج نيب زييمت نودب

 مهع ىلع ةدقاعتملا ىمظعلا لودلا تقفتا دق كلذ ىلع ءانبو

 .ملسلا نمز ىف ءاوس « ةانقلا لامعتسا ةيرحب ساسم ىأ قاحلا

 * برحلا نمز ىف وأ
 راصمحلا قح لامعتسال اقلطم ةعضاخ ةانقلا نوكت نلو

 ٠ ىرحبيلا

 رصم نأ ذا « ةيبروالا لودلا عم ةيقافتالا هذه رصم نع ةباين ايكرت تدقع > )١(
 ةلودلا نع رصم تلقتسا دقو ٠ تقولا كلذ ىف ةينامثعلا ةلودلل ةميام تناك

 اهل ةورقلا تامازتلالاو قوقحلا ىف ايكرت لحم تلحو «© 1١114 ةنس ىف ةينامثعلا

 ٠ ىلودلا نوناقلا ىف ىلودلا ثراوتلا دعاوقل اقيط كلذو ةيقافتالا كلت ىف

 - ؟هاآا



 ؟ ةدام

 هأامملا ةانق موزل نم هملعت ا ارظن , ةدقاعتملا لودلا ررقت

 تادهعتب املع تطاحأ اهنأ . ةيرحبلا ةانقلل اهترورضو ةبذعلا

 ةانقب صتخي اميف ةبملاعلا سيوسلا ةأانق ةكرش لبق ويدخلا ومس
 مربملا قافتالا ىف اهنع صوصنملا تادهعتلا ىهو ء ةبذعلا هايملا
 عمعيرأو ةحابيد لع لمتشملاو ١81 ةتسس سرام ١184 خيراتب

 * ةجاوم

 اهعورفو ةانقلا ةمالسب سايسملا مدعت ةدقاعتملا لودلا دهعتناو

 ٠ اهدسل ةلواحم ةيأ نايتا مدعو

 + ةدام

 تائشنملاو تامهملاب ساسملا مدعب اضيأ ةدقاعتملا لودلا دهعتت
 ٠ ةبذعلا هايملا ةانقو ةيرحبلا ةانقلاب ةصاخلا لامعالاو ىنابملاو

 54 ةدام

 ناكولو ارح اقيرط برحلا نمز ىف لظت ةيرحبلا ةانقلا نأ امب
 ةدام لاب المع ةبراحتملا لودلل ةعباتلا ةيبرحلا نفسلا رورمل كلذ
 مدع لع ةدقاعتملا لودلا تقفتا دق 2 ةيقافتالا هذه نم ىلوالا

 ىئادع لعف ىأ نايثا وأ برحلا قوقد نم قح ىأ لامعتسا زاوج
 ءىناوملا ىف وأ ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح ليطعت هنأش نم لمع ىأ وأ

 نم ةيرحب لايمأ ةثالث اهرطق فصن ةرئاد ىف وأ اهيلا ةلصوملا

 لودلا ىدحأ ةينامثعلا ةلودلا تناك ولو ىتح ىناولا هذه
 م ةيراحتملا

 لخاد رشابت نأ ةبراحتملا لودلل ةيبرحلا جراويلا لع عنتميو

 نيرضخلا وأ نيومتلا تايلمع اهيلا ةيدؤملا ءىناوملا ىف وأ ةانقلا

 ةانعلا ىف ةروكذملا نقسسلا رورم متيو . ادج ىرورضلا ردقلاب الا
 فوقولا اهل زوجي الو اهب لومعملا ةمظنالل اقفو نكمم نمز رصقأ ىف
 ٠ ١ لمعلا ةحلصم اهب تضق ةرورضل الا

 - ؟هأآلال



 سيوسلا جيلخ ىف وأ ديعسروب ىف اهئاقب ةدم ديزت نأ زوجي الو
 ةلاحلا هذه ىفو ٠ ىربجلا فقوتلا ةلاح ىف طقف ةعاس ؟5 ىلع

 ”-ىضمت نأ بجيو ٠ ةنكمم ةصرف برقأ ىف ليحرلا اهيلع بجي
 لوخدلا ءىناوم دحأ نم ةيراحم ةنيغس جورخ نيب ةعاس ؟4 ةرتف
 ٠ ةيداعملا لودلل ةعبات ىرخأ ةنيفس مايق نيبو

 ه ةدام

 لزنت وأ ذخأت نأ ةيراحتملا لودلل برحلا تقو ىف زوجي ال

 تاودأو تادعم وأ اشويح اهيلا ةيدؤملا ءىناوملا وأ ةانقلا ىغ

 زوجي « ةانقلا ىف ءىراط عنام ثودح ةلاح ىف هنأ ريغ ٠ ةيبرح

 تاعفد ىلع لوخدلا ءىناوم ىف شويجلا لوزن وأ بوكرب ثذالا
 ةيبرحلا تامهللا عم لجر فلأ ةدحاولا ةعقدلا ىدعتت ال ثيحب

 * مهب ةصاخلا

 < ةدام

 نغسلل عوضوملا هسفن ماظنلل لاوحالا عيمج ىف مئانغلا عضخت

 * ةيراحتملا لودلل ةعياتلا ةيبرحلا .

 ال ةدام

 كلذىف امب ةانقلا هايم ىف ةيبرح انفس ىقيت نأ لودلل زوجي ال

 نأ ةيبرحلا نفسلل زوجي نكلو * ةرملا تاريحبلاو حاسمتلا ةعرت
 الأ طرشب سيوسلاو ديعس روب ىلا ةيدؤملا ءىناوملا ىف افقت

 ٠ ةلود لكل نينثا اهددع زواجتي

  قحلا انه لامعتسا ةيراحتملا لودلا ىلع عنتميو

 م ةدام

 رهسلاب رصمب اهيبودتم ىلا ةدهاعملا هذه ىلع ةعقولا لودلا دهعت

 ةانقلا ةمالس ديدهت هنأش نم رمأ ثودح ةلاح ىفو ٠ اهذيفنت ىلع

 مهتم ةثالث بلط ىلع ءاتب نوروكذملا عمتجي اهيف رورملا ةيرح وأ
 ةموكح غالبا مهيلعو * ةمزاللا ةنياعملا ءارجال مهديمع ةسايرب
 ةليفكلا تاءارجالا دةختنل هنوري ىذلا رطخلاب ةيويدخلا ةرضحلا
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 عسمتجي لاح لك ىلعو ٠ اهلامعتسا ةيرحو ةانقلا ةيامح نامضب

 ائسح !ًذيفنت ةدهاعملا ذيقنت نم تبثتلل ةنسلا ىق ةرم نوبودنملا

 هنتيعت صاخ بودنم ةسايرب ةريخالا تاعامتجالا هذه دقعتو

 بودتمل اضيأ زوجيو ٠ ضرغلا اذهل ةينامثعلا ةنطلسلا ةموكح

 ىف ةسايرلا هل نوكتو كلذك عامتجالا روضح ةيويدخلا ةرضحلا .

 3 ىنامثعلا يهيدنملا بايغ هلاح

 لك ةلازاب صاخ عونب ةيلاطملا نيروكذملا نيبودنملل قحبو
 سمي نأ هنأش نم « ةانقلا ىتفض ىلع عامتجا لك ضف وأ لمع

 ٠ ةماتلا اهتمالس نامضو ةحالملا ةيرح

 4 ةدام

 نح ةدمتسملا اهتطلس دودح ىف ةيرصملا ةموكحلا فختت

 رقوت مدع ةلاح ىفو ٠ ةدهاعملا ىف ةررقملا طورشلاو تانامرفلا

 نيعتست نأ اهيلع بجي « ةيرصملا ةموكحلا ىدل ةيفاكلا لئاسولا
 ةمزاللا ريبادتلا ذاختا اهيلع نوكي ىتلا ةينامثعلا ةلودلا ةموكحب

 ندنل حيرصت ىلع ةعقوملا لودلا ىلا كلذ غالباو  ءادنلا اذه ةباحال

 ىف اهعم رواشتت موزللا دتعو اخو ةنس سرام ١١ ىف خرؤملا

 ٠ ددصلا اذه

 ىتلا رييادتلا عم ل ء ال ءه 7 5 داوملا ماكحأ ضراعتت الو

 * ةداملا هذهب المع ذختتس

 ةدام ٠١

 ريبادتلا مه 6 , ال ء 5 . 5 داوملا ماكحأ ضراعتنت ال كلذك

 دودح ىف اهذاختا ويدخلا ومسو ناطلسلا ةمظع ىري دق ىتلا

 دويوسح ىفو امهتاوق ةطساوب انمضيل هل ةلوخلا تانامرقفلا

 ٠ ماعلا نمالا ةنايصو رصم نع عافدلا ء ةحونمللا تانامرفلا

 ومس وأ ناطلسلا ةيروطاريبمالا ةمظعلا بحاص ىأر اذاو

 بجي ٠ ةداملا هذهب ةيئانثتسالا قوقحلا لامعتسا ةرورض ويدخفلا
 ةعقوملا لودلا كلذب رطختت نأ ةينامثعلا ةيروطاريمالا ةموكح لع

 * ندنل حيرصت لع

 هل 5808



 ةروكذملا ةمعمبرالا داوملا ماكحأ نأ اضيأ هيلع قفتملا نمو

 ةيروطاربمالا ةموكح ىرت ىتلا ريبادتلا عم اقالطا صضراعتت ال

 , ةصاخلا اهتاوق ةطساوب نمضت ىكل اهذاختا ةرورض ةينامثعلا
 رحبلا نم ىقرشلا بناجلا ىلع ةعقاولا اهتاكلتمم نع عاقدلا
 .٠ رمحالا

 ةحام ١١

 صوصنملا تالاحلا ىف ذختت ىتلا ريبادتلا ضراعتت نأ زوجي ال
 لامعتسا ةيرح عم ةدهاعملا هذه نم ٠١ ء 59 نيتداملا ىق اهنع

 تاماكحتسالا ءاشنا اروظحم لظب هروكذملا تالاحلا ىفو ٠ ةانقلا

 * ةتماثلا ةداملا صنل افالخ ةماقملا ةمئادلا

 ١ ةدام

 ةيرحب ضصاخلا ةاواسملا ديل اقيبطت  ةدقاعتملا لودلا نا

 جدهاعلا مئاعد ىدحا ريتعي ىذلا ًادمملا كلذ 2 ةانقلا لامعتسا

 ايازم ىلع لوصحلا اهادحال زوجي ال هنأ ىلع تقفتا دق  ةيلاحلا

 مريت ىتلا ةيلودلا تاقافتالا ىف تازايتما وأ ةيراجت وأ ةيميلقا

 قوقحب لاوحالا عيمج ىف ظفتحيو « ةانقلاب قلعتي اميق اليقتسم
 * ةيميلقا ةدايس تاذ ةلودك ايكرت

 ١7 ةدام

 سمت ال , ةدهاعملا هذه ىف اهنع صوصنملا تامازتلالا ادع اميق

 بحاص قوقحو ناطلسلا ةمظعلا بحاصل ىتلا ةدايسلا قوقح

 ٠ تانامرفلا نم ةدمتسملا هتازايتماو ويدخلا ومسلا

 ١5 ةدام

 ىف ةنييملا تادهعتلا نأب ةدقاعتملا ىمظعلا لودلا تقفتا دق

 ةانتق ةكرشل حونمملا زايتمالا ةدمب ةدودحم ريغ ةدهاعملا هذه

 * ةيملاعلا سيوسلا
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 1٠6 ةدام

 ةيحصلا ريبادتلا عم ةدهاعملا هذه صوصن ضراعتت نأ زوجي ال

 ٠ رصم ىف اهب لومعملا

 15 ةدام

 ىتلا لودلا ملع ىلا ةدعاعملا هذه غالباب ةدقاعتملا لودلا دهعتت

 ٠ اهيلا مامضنالا ىلا اهتوعد عم اهيلع عقوت مل
 ١ا/ ةدام

 ىف اهيلع تاقيدصتلا لدايت متيو ةدهاعللا هذه ىلع قدصي

 ٠ نكمأ نا كلذ لبق وأ رهش لالخ ىف ةينيطتطسقلا
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 18// ةنئس ةينيطنطسقلا ةيقافتا

 ةانقلل ىئاهنلا عضولا تددح ىتلا

 اهيلع رصم ةدايس دكؤت

 : ىتآلا ىلع ةروكذملا ةدهاعملا نم 8 ةداملا صنت ثيح

 نم ةدمتسملا اهتطلس دودح ىف ةيرصللا ةموكحلا ذختت »

 ريبادتلا , ةيلاحلا ةدهاعملا ىق ةررقملا طورشلاو تانامرقلا

 رفوت مدع ةلاح ىقو ٠ ةدهاعملا هذه ذيفنت نامضل ةيرورضلا

 نأ اهيلع بجي , ةيرصملا ةموكحلا ىدل ةيفاكلا لئاسولا

 ذاختا اهيلع نوكي ىتلا ةينامثعلا ةلودلا ةموكحب نيعتست

 لودلا ىلا كلذ غالباو . ءادنلا اذه ةباجال ةمزاللا ريبادتلا

 دنعو ء,ط 6 ةنس سرام ١ا/ خرؤملا ندنل حيرصت ىلع ةعقوملا

 ٠ ددصلا اذه ىف اهعم رواشتت موزللا 1

 ريبادتلا مم 8 . ال ء ت . 5 داوملا ماكحأ ضراعتت الو

 ؟5؟ ةداملا هذهب المع ذختتس ىتلا

 : ىتآلا ىلع اهنم ٠١ ةداملا صنت امك

 علم 48. ا1ل . ه , 5 داوملا ماكحأ ضراعتت ال كلذك »

 اهذاختا ويدخلا ومسو ناطلسلا ةمظع ىري دق ىتلا ريبادتلا

 ىفو امهتاوق ةطساوب انمضيل هل ةلوخملا تانامرفلا دودح ىف

 نمالا ةنايصو رصم نع عاقدلا ةحونمملا تانامرفلا دودح

 +٠ ماعلا

 ومس وأ ناطلسلا ةيروطاربمالا ةمظعلا بحاص ىأر اذاو

 « ةداملا هذهب ةيئانثتسالا قوقحلا لامعتسا ةرورض ويدخلا
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 رصم نم أزجتي ال ءزج ةائقلا ناب ارتلجنا اهيف فرتعت

 فلاحتلا ةدهاعم نم ةنماثلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا تصن دقف
 : ىتآلا ىلع ١9553 ةنس ةعقوملا ايناطيريو رصم نيب

 رصم نم أزجتي ال ءزج وه ىذلا سيوسلا لائق نأ امب »
 ةقلتخللا ءازجالل تالصاومللىملاع قيرط تقولا سفن ىق وه

 قفتي ىذلا تقولا نيحي نأ ىلاف ةيناطيربلا ةيروطاربمالل
 ىف حيصأ ىرصملا ىشيجلا نأ ىلع نادقاعتملا نافرطلا هيف

 لانقلا ىلع ةحالملا ةيرح هدرفمب لفكي نأ اهعم عيطتسي ةلاح
 بحاصل رصم كلم ةلالجلا بحاص صخري ةماتلا اهتمالسو

 ةددحملا ةقطنملاب لائقلا راوجب عضب نأب روطاربمالا ةلالجلا

 نامضل ةيرصملا تاوقلا عم نواعتت تاوق ةداملا هذه قحلم ىق

 ٠ « ةانقلا نع عاقدلا

 ربوتكأ ١9 ىف ةعقوملا ةيقافتالا نم ةنماثلا ةداملا تصن أمك

 ةدنحتملا ةكلمملا ةموكحو رصم ةيروهمج ةموكح نيب ١968 ةنس
 : ىتآلا ىلع

 ةيرحبلا سيوسلا ةانق نأ ناتدقاعتملا ناتموكحلا رقت د
 ةيلودلا هتيمهأ هل ىئام قيرط رصم نم أزجتي ال ءزج ىه ىتلا
 ناب رعتو ةيجيتارتسالاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا ىحاونلا نم

 ةحالملا ةيرح لفكت ىتلا ةيقافتالا مارتحا ىلع امهميمصت نع
 نيرشعلاو عساتلا ىف ةيئيطنطسقلا ىف اهيلع عقوملا ةانقلا ىف
 ١848/8 « ٠ ةنس ربوتكا نم
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 كلذب رطخت نأ ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةموكح ىلع بحي

 ٠ ندنل حيرصت ىلع ةعقوملا لودلا

 فقروكذملا ةعبرالا داوملا ماكحا نا اضيا هيلع ققتملا نمو
 ةيروطاريمالا ةموكح ىرت ىتلا ريبادتلا عم اقالطا ضراعتت ال

 اهتاوق ةطساوب نمضت ىكل اهذاخنا ةرورض ةينامثعلا

 ىقرشلا بناجلا ىلع ةعقاولا اهتاكلتمم نع عافدلا « ةصاخلا .

 * « رمحالا رحبلا نم

 : ىتآلا ىلع اهنم ١ ةداملا صنن امك

 » جدهاعملا هده ىف اهتع صوصنملا تامازتلالا ادع اميق 0

 ناطلسلا ةمظعلا بحاصل ىتلا ةدايسلا قوقح سمت ال

 *« تانامرفلا نم ةدمتسملا هتازايتماو ويدخلا ومسلا قوقحو
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 انايآ ع هوَ

 ةيروهمجلا سبئر رارق
 1565 ةلسل "80 مقر نوناقلاب

 ةيرحبلا سبوسلا ةائقل ةيكاعلا ةكرشلا ميماتي

 ةيروهمجلا سيئر
 1١8405 ةتس ريمقون ٠١ ىف نيرداصلا نينتامرفلا ىلع عالطالا دعب

 رورملا قفرم ةراداب صاخلا زايتمالا نأشب ١8031 ةنسس رياتي هو

 ٠ هيلع مايقلل ةيرصم ةمهاسم ةكرش سيسأتبو سيوسلا ةانقب
 قفارملا مازتلا نآششب 915١ا/ ةنسل ١؟9 مقر نوناقلا لعو

 ٠ ةماعلا

 لسمعلا دقع نأش ىف ١96019 ةنسل ؟١ا/ مقر نوناقلا ىلعو
 ٠ ىدرفلا

 ةمهاسملا تاكرش نأشي 19605 ةنسل ؟1 مقر نوناقلا ىلعو

 ٠ ةدودحلا ةيلوتسملا تاذ تاكربشلاو مهسالاب ةيصوتلا تاكرشو

 ٠ ةلودلا سلجم هآترا ام ىلعو

 : ىنآلا نوناقلا ريصأ

 ةدام ١

 ةممهاسم ةكرش ) ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةيللاعلا ةكرشلا ممؤت

 اهيلعامو قوقحو لاومأ نم اهل ام عيمج ةلودلا ىلا لقنيو ( ةيرصم
 اهترادا ىلع ايلاح ةمئاقلا ناجللاو تائيهلا عيمج لحتو تامازتلا نم
 يهسأ نم هنوكلمي امع سيسأتلا صصح ةلمحو نومهاسملا ضوعيو

 جتيرات لع قباسلا لافقالا رععس بسحب ةردقم اهتميقب صصحو

 ٠ سيرايب ةيلاملا قاروالا ةصروب ىف نوناقلا اذهب لمعلا

 هه 56



 لاومأ عيمجل ةلودلا مالتمسا مامتا دعب ضيروعتلا اذه عفد متيو

 ٠ ةممؤملا ةكرشلا تاكلتممو

 ؟ ةدام ْ

 اهل نوكت ةلقتسم ةئيه سيوسلا ةانقب رورملا قفرم ةرادا ىلوتي
 ليكشتب ريصيو ٠ ةراجتلا ةرازوب قحلتو ةيرابتعالا ةيصخشلا
 ةيروهمجلا سيئر نم رارق اهئاضعأ تاآفاكم ديدحتو ةئيهلا هده

 اذهل ةمزاللا تاطلسلا عيمج قفرملا ةرادا لييس ىف اهل نوكيو

 ٠ ةيموكحلا عاضوالاو مظنلاب ديقتلا نود ضرغلا

 ىماتخلا باسحلا ىلع ةيساحملا ناويد ةباقرب لالخالا مدع عمو

 اهب لومعملا دعاوقلا اهعضو ىف عيتي ةلقتسم ةينازيم ةئيهلل نوكي

 ىهتنتو ةيلوي لوأ ىف ةيلاملا ةنمسلا ًادبتو 8 ةيراجتلا تاعورشللا ىف

 ىماتخلا باسحلاو ةينازيملا كدمتعت و ماع لك نم ةينوي رخآ ىف

 خيرات نم ىلوالا ةيلاملا ةنسلا ًأديتو ٠ ةيروهمجلا سيئر نم رارقب

 دمتعتو ماع لك نم هينوي رخآ ىف ىهتنتو نوناقلا اذهب لمعلا
 أدبتو ٠ ةيروهمجلا سيئر نم رارقب ىماتخلا باسحلاو ةينازيملا
 رخآ ىف ىهتنتو نوناقلا اذهب لمعلا خيرات نم ىلوالا ةيلاملا ةتسلا

 ٠ 96١:ا/ ةنس ةينوي

 ذيفنتل رثكأ وأ ادحاو اهئاضعأ نيب نم بدنت نأ ةئيهلل زوجيو

 ٠ لامعأ نم هيلا هب دهعت امب مايقلل وأ اهتارارق

 ٠ تاساردلاو ثوحبلا ىف اهب ةناعتسالل ةينف

 ةيموك حلاو ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهسيئر ةئيهلا لئميو

 * ريغلا عم اهتالماعم ىف اهنع بوتيو اهريغو

 *؟ ةدام

 قو رصم ةيروهمج ىف اهقوقحو ةممؤللا ةكرشلا لاومأ دمجت
 كلت ىف فرصتلا دارفالاو تاتيهلاو كونبلا ىلع رظحيو جراخلا
 تابلاطم ةيآ ءادآ وأ غلابم ىأ فرص وأ هوجولا نم هجو ىأب لاومالا
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 ةدأملا ىف اهيلع صوصنملا ةتيهلا نع .رارقب الا اهيلع تاقدتسم وأ

 ٠ ةيئاثلا

 5 ةدام

 اهيمدختسمو ةممؤملا ةكرشلا ىفظوم عيمجب ةئيهلا ظفتحت

 ىال زوحب الو ميلامعأ ءادأ ىف رارمتسالا مهيلعو نييلاحلا اهلامعو

 نم ببس ىال وأ هوجولا نم هجو ىأب هنع ىلختلا وأ هلمع كرت مهنم
 ٠ ةيناثلا ةداملا ىف اهيلع صوصنللا ةتيهلا نم نذاب الا بابسالا

 ه ةدام

 ةمارغبو نجسلاب اهيكترم بقاعي ةتلاثلا ةداملا ماكحال ةفلاخم لك

 ماكحال ةقلاخم لكو ةقلاخملا عوضوم لاملا ةميق لاثمأ ةثالث ىزاوت

 قح ىأ نم هنامرح نع الضف نجسلاب اهبكترم بقاعي ةعبارلا ةداملا
 * ضيوعتلا وأ ىشاعملا وأ ةأفاكملا ىف

 < ةدام

 ,نوناقلا ةوق هل نوكيو ةيمسرلا ةديرحلا ىف رارقلا اذه رشند

 تارارقلا رزادصا ةراحتلا ريزولو * هرشن خيرات نم هن لمعيو

 5 هذيفنتل ةمزاللا

 ٠ اهنيناوق نم نوناقك ذفنيو ٠ ةلودلا متاخب رارقلا اذه مصيب

 ةيحاضيالا ةركذملا

 15651 ةئسسل 586 مقر نوناقلل

 , ةيرحيلا ةحالملا مدختل سيوسلا ةاتقلا تقش ةيرصملا ءامدلاب

 نم افلأ نيتس ةائنقلا رفحل ركبش وأ رجأ نود نويرصملا اهيف

 مل تقو ىف ةمدخلا مذهل ايرهشش نوصصخي اوناك نيبرصملا

 نم تام دقلو  نيبالم ةعبرالا نييرصلا عيمج دادعت هيف زواجي

 فلآ ةئاملا ىلع ديزي ام  ةيلمرلا تارايهنالا تحت « لامعلا ءالؤه
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 ىف ةيرصملا دوهجلا تماق امك ٠ ءازج وأ مهنع ضيوعتىأ عفد نود
 تاعورشلا دادعاب ةيردنكسالا ةناسسرتو ةرهاقلا ةنامسرت نم لك
 ,ىربلا لقنلا لئاسو عيمج تعضوو ةانقلا رفح لامكال ةمزاللا

 ىضارالا عيمج  ةموكحلا اهتحئتمو «ناحملاب ةكرشلا ةمدخ ىق ىرهتلاو

 ٠ ةمزاللا مجانملاو

 ةرابج ةمعاسم تمهاس لب « كلذب ةيرصملا ةموكحلا فتكت ملو
 ال لام سأرب ةكرشلا تأدب دقف « ةانقلا رفح تايلمع ليومت ىق

 ةانقلا ءاشنا فلكت امنيب ء تاهيتحلا نم نويلم فصتلا زواجي

 دع يل يورو اع سب با

 فتقوملل 5 ةيرصملا ةموكحلا تلخدتف * ةيلودلا قاوسالا ىف

 اهلام سأر لمكتست نأ ةكرشلل نكمي ىتح مهسالا هذهل ةيرتسشم

 ءاشنالاو رفحلا لامعأ نم فصنو تاوئس عبرأ ىضم دعب ىتحو

 ىق ةكرشلا تفقوت طقف رهشأ ةتسب ةانقلا حاتتفا متي نأ لبقو

 اهتنواعم ىلع ةيرصملا ةموكحلا تمواسف « اهسالفا راهشاب رذني سأي
 ةموكحلل ةكرشلا لزانت لياقم تاهينجلا نم نويلم عبرو نويلمب
 اهتزايح ىق العف ىنابملا هذه تلظ ذا ء ايمسا الزانت ىنابملا ىضعب نع
 تداع اتقؤم الزانت ىكرمجلا اهئافعا ضعب نع ةكرشلا لزانت لياقمو

 ضيوعتلا راتسس تحت لب ء كلذب ةكرشلا فتكت ملو « هب عتمتلا ىلا

 نم بناج ليدعتل رصم ماكح ضعب اهب ماق ىتلا تالواحملا نع

 بناج ىلع ةكرشلا تلوتسا « مازتلالا دقع ىف ةئيهلا طورشلا

 لامعلا ةرخس ءاغلا دنع تضاقتف « ةيرصملا لاومالا نم ريبك

 نيثالثو ةينامث غلبم ةيناسنالل ناهتمالا اذه فقوو نييرمملا

 ىرخأ انويلم نيثالث تضاقت مث « ةيبهذلا تاكنرفلا نم انويلم
 ةحاح نع ةدئازلا ةيوارحصلاىغارالا ضعب دادرتساب ةموكحلا مايقل
 ىذلا « زئاجلا ضيوعتلا ةلمكتل انويلم رشع ةتس نع الضف قفرما
 اذكهو ةكرشلا حعلاصل رصم ىلع هب مكحي نأ ثلاثلا نويلبان ررق

 .تلصح دق امدحو ةيضيوعتلا معازملا هذه راتستسحت ةكرشلا نوكت
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 تاهينجلا نم ثلثو نييالم ةثالث لداعي ام ىلع ةيرصملا ةموكحلا نم

 ٠ اهلام سسآر فص نم برقي ناك ام ىأ ةيرصلملا .

 قشي نأ سيوسلا ةانق عورشمل نكمأ ةيرصملا دوهجلا هذهبو
 ةمدخ ىق هرود ءادأ ىف قفرملا اذه حجني نأو روتلا ىلا ةقيرط

 امدحو ةيينجالا دوهجلا ىلع رمالا رصتقا ولو ء ةيرحيلا ةحالملا

 مكحلا هيلع بترت دعب نم هل ليثم لشف امك عورشملا لشفل
 ٠ ةسفن سبسيل ىد“دنانيدرق وهو عورشملا بحاص ىلع نجسلاب

 ةمهاسم ةكرش ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرشلا نا

 نيبو اهنيب كلذ ىق قرف ال ةيرصملا نيناوقلا عيمجل عضخت ةيرصم
 ىنامثعلا نامرفلا نم اهنايك دمتست ىهف « ىرخأ ةيرصم ةكرش ةيأ
 ىف مربملا دقعلا ىلع قيدصتلاب ١4875 ةنمس سرام ١9 ىق رداصلا
 رصم ىلاوو سيسيل ىذد دتاتندرف نيب ١485353 ةنس رياربق 31
 روكذملا قافتالا نم ةرشع ةسداسلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا صنتو

 ش : ىتأي ام ىلع
 ةيرصم ةكرشىه ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةيملاعلا ةكرحلا نأ امب

 ٠ اهتاداعو دالبلا نيناوقل ةعضاخ يهف

 : ىتأيام ىلع ةروكذملا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا صنتو

 ةيأأ نم دارفالاو ةكرشلا نيد رصم ىف أشنت ىتلا تاعزانملا امأ د

 اعبت ةيرصملا مكاحملا اهيف لصفلاب صتختف ء تناك ةينسنج
 ٠ تادهاعملا اذكو اهتاداعو دالبلا نيناوق اهررقت ىتلا عاضوالل

 نيب ًاشنت دق يتلا تاعزانملا ىف لصفلاب ةيرصملا مكاحملا صتختو

 دالبملا نيناوقل اقيط اهيف ىضقيو + ةكرشلاو ةيرصللا ةموكحلا

 1 - « ةيرصما

 لانفقب رورملا قفرم لالغتسا لع موقت امنا ةكرشلا هذه ناو

 نايكلاب ةلصلا قيثو اماع اقفرم ربتعي لمعلا كلذو سيوسلا

 ةباين لالغتسالا اذهب موقد امنا ىهو . رصمل ىسايسلاو ىداصتقالا

 نيرداصلا نينامرفلاب حضوملا زايتمالا ىضتقمب ةيرصملا ةموكحلا نع
 نم هالت امو 18657 ةنس رياني نم 5و 78652 ةتس ريمفون ١” ىف
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 ١4535 ةنمس سرام ١9 ىف رداصلا نامرفلا اهنم ء ىرخأ تانامرف
 ' ىلاو نيب 145353 ةنمس رياريق !!؟ ىف مريملا دقعلا لع قيدصتلاب

 لمعلااذهي اهمايق ىف ةكرشلاق « سبسيا ىد دئانيدرق ويسمو رحم
 ءةيرصملا ةموكحلل هنأب امئاد ملسملا ليصالا ىحلا ةيحاص تسيل

 ةلودلا "نم ةرشابم رادت امنا ةماعلا قفارملا نأ هب فرتعملا نم ذا

 نأ امئاد ةلودلا قح نم نأو 2 زايتمالا قيرطب ةطاسولاب وأ
 اذه ىف دروأ ءاوس اهتم ةحنم هرايتعاب زايتمالا اذه درتست

 ةحلصلا نأ وأ دري مل وأ زايتمالا دقع ىف حيرص صن نأشلا

 ريكأ ققحت ىتلا ةليسولا راتخت ةلودلا لعجت ىتلا اهدحو ةماعلا
 هلغتسمو مازتلالا عنام نيب ةقالعلا نأ ذا ٠ ةماعلا ةحلصملا نم طسق

 . ماعلا نوناقلا نم عرف وهو ىرادالا نوناقلا دعاوق ىلع ىنبت امنا

 .حاستقم تناك ةيرحبلا سيوسلا ةانقل ةماعلا ةكرشلا نا

 اهتاقرصت تناكو اهعضو تساتنتو رامعتسالاب تمتحاو 2 لالتحالا

 هيلع نوكي نأ بجي ال ةيفاجم ةيرصملا ةموكحلا عم اهتالسارمو
 تلفغ امك 2 ةيلع فارشالا قح بحاصو مازتلالا حنام عم رمالا

 ٠ اهيلع ةبجاولا تامازتلالا نم ريثكب ءاقولا نع ةكرشلا

 ةكرشلا تفلخت ىتلا ةيسيئرلا تامازتلالا نيب نم ناك دقلو

 لخاد ءاتنم ىلا حاسمتلا ةريحب ليوحتب اهمازتلا اهب ءافولا نع

 اهمازتلا كص كلذب ىضقي امك ةلومح نفسلا ريكأ لابقتسال حلاص

 اهسفن ةانقلا دادعا لامكتساب ةكرشلا موقت نأ عبتتي ناك ام وهو

 ربكأ رورمل ةحلاص امئاد نوكت ثيحب سيوسلا ىلا ديعس روب نه
 5 نالا ىتح ققحتي مل ام وهو ةلومح نفسلا

 ةرادا ىلع ةمئاقلا ىهو ٠ ةكرشلا تلمهأ دقق ٠ كلذ بناج ىلاو

 تاجايتحا ةرياسمل ىملاعلا ءاتيملا اذه دادعا ىف  ديعس روب ءانيم
 ال ةيراجتلا ةيحانلا نم ءانبملا اذه ةيمهأ مغرف * ةرباعلا ةراجتلا

 نحشلا تاءارجا تلاز الو ٠ نفسلا وسرل ةفصرأ هب دجوت

 لمحي امم ةقيتع بيلاسال اقفو رحبلا ضرع ىف متت غيرفتلاو
 ءانيملا فلخت ىلا تدأ ةظهاب تاقفن  ةرباعلا اميس الو ةراحتلا
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 الضق « زاتمملا اهعقوم مكحي راهدزاو مدقت نم اهل رظتني .ناك امع

 قفرملا ءادأ نسحل ةمزاللا عيسوتلا تاعورشمب مايقلا اهلامعا نع

 ةموكحلا هتققحت نأ قبس امع الضف ٠ هلجأ نم ميقآأ ىذلا ضرغلل

 نواهتلاو ةماعلا قفارملا لالغتسا ىلع ةمئاقلا تاكرشلا لامها نم

 ىضتقب ىذلا رمالا , ,اهتنالا ىلع هتدم تيرق املك ققرملا ةياعر ىف

 ةلاح ىف قفرللا مالتساب أجافت ال ىتح بساتملا تقولا ىف اهلخدت

 ٠ هيلع نوكي نأ بجاولا ىوتسملا ىلع ةتراداب اهل حمست ال

 ةماعلا ةكرشلا ميمأت ىلع لمعلا ايجاو ناك + ةمدقتملا بايساللو

 اهدي نم ماعلا ىموقلا ققرملا دادرتساو ةيرحبلا سيوسلا ةانقل

 تقولا رايتخا درجم ودعي رمالا نكي ملو « ةرشابم ةرادا هترادال

 ٠ ىداصتقالا ريرحتلا وحن ةمساحلا تاوطخلا هذهل بسانملا

 ةكرشلا هذه ميمأتب صاخلا نوناقلاب رارقلا عورشم دعأ كلذلو

 * ةليسولا كلت رايتخاو
 ةيملاعلا ةكرشلا ميمأت ىلع رارقلا اذه نم ىلوالا ةداملا تصنو

 ةرادا ةلودلا ةفرعمب قفرملا اذه ةرادال ةليسوك سيوسلا ةانقل

 لودلا نم ريتك رامضملا اذه ىف رصم قبس دقلو ٠ ةرشابم

 ميمأت تراتخا , ةدحتللا ةكلمملاو اسنرف صخالا ىلعو . ةيبنجالا

 نم ٌعلبت ال دق ةماع قفارم ةرادأ ىلع موقت ىتلا تاكرشلا ضعب

 ٠ سيوسسلا ةانقب رورملا ىقرم اهغلبي ىتلا ةجردلا ةيمعالا
 تاثيهلا عيمج صاصتخا لاوز لاحلا ةعيبطب كلذ عيتيسو

 نأ ىعيبطلا نمو ٠ ةكرشلا ةرادا ىلع ةمئاق تناك ىتلا ناحللاو

 ىلع ةقباسلا ةدملا ءانثأ اهتاقرصت نع اهتايلوئسمب لخي ال كلذ

 ضيوعت ىلع ةداملا هذه ىف ةحارص صنلا مث دقو ٠ اهصاصتخا لاوز

 لافقالا رعس بسحب ةردقم سيسأتلا صصح ةلمحو نيمهاسملا
 ةيلاملا قاروالا ةصروب ىف نوناقلا اذهب لمعلا خيرات ىلع قباسلا

 ةنزاوملا ققحتتو , لداعلا ضيوعتلا ىلع نولصحي كلذيو ء سيرابب
 ةصاخلا ةحلصملاو ميمأتلا اذه تضتقا ىتلا ةماعلا ةحلصملا نيب

 لاومآ نم ريثك دوجول ارظنو .٠ سيسأتلا صصحو مهسالا ةلمحل

 ىف نيمهاسملا نم اضيا ريبكلا ددعلا دوجوو رصم جراح ةكرشلا
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 مامتا دعب ضيوعتلا اذه عفد متي نأ ىلع صنلا مت دقق « جراخلا
 ٠ ةممؤملا ةكرشلا تآشنمو لاومآ عيمجل ةلودلا مالتسا

 ةئيمع ىلا ققرملا ةراداب دهعي نأ ىلع ةيناثلا ةداملا ىف صنو
 ةمزاللا تاطلسلا عيمجب ةدوزمه ةيرابتعالا ةيصخشلا اهل ةلقتسم

 ىذلا ماهلا ضرغلا قيقحتب هجو لمكأ ىلع مايقلا نم نكمتت ىتح
 ثدحأ لامعتسا نم نكمتلل ةلماكلا ةنوعللاو ققرملا اذه هب موقد
 لع + ةيانكلا سدردك مظعأب ماعلا ققرملا اذه ةمدخ ىف بيلاسالا

 ٠ ةراحتلا ةرازوب ةقحلم اهرابتعاب ةتيهلا هذه لمعت نأ

 مهريغ نم وأ اهئاضعأ نيب نم فلؤت نأ ةئيهلا هذهل زيجأ دقلو

 فورعملا نمو 2 تاساردلاو ثوحيبلا ىف اهب ةناعتسالل ةينف اناجل
 ةحالملا نوئسشب نيمئاقلاب لاصتالا نع رخآتت نل ةئيهلا هدحع نأ

 مسصضو مهبيأرب سانئتسالل سيوسلا ةانقب نيعفتنملاو ةيلودلا

 قفرملا اذه ىدؤي ىتح ةينفلا ناجللا هله ةيوضع ىلا مهضعب

 ٠ هجو نسحأ ىلع هضرغ
 ةممؤملا ةكرشلا لاومأ دمجت نأ ىلع ةثلاثلا ةداملا ىف صنو

 هكلت ىف فرصتلا رظحو جراخلا ىفو رصم ةيروهمج ىف اهقوقحو
 تهتنا ىتلا عاضوالل ةجيتن ةروكذملا ةئيهلا نم رارقب الا لاوحالا
 ٠ ةكرشلا هذه اهيلا

 ةكرشلا ىفظوم عيمجب ةئيهلا ظافتحا ىلع نوناقلا صن امك

 « هيلع نيمئاقلا عضولاب نييلاحلا اهلامعو اهيمدختسمو ةممؤملا

 وأ لمعلا كرت رظحو مهلامعأ ءادأ ىف رارمتسالا مهيلع ضرفو
 الا بايسالا نم بيس ىال وأ هوجولا نم هجو ىأب هتم صلختلا
 ماظنتسم ققرملا لامعأ ريست ىتح اهيلا راشملا ةثيهلا نم نذأب

 ةقلاثلا ةداملا ماكحال ةفلاخم بكتري نم ةبقاعم ىلع صنو

 -ةفلاخملا عوضوم لاملا ةميق لاثمأ ةثالث ىزاوت ةمارغبو نجسلاب

 ةبوقع نع الضف ةعبارلا ةداملا ماكحأ ةفلاخم ةيقاعم ىلع صن امك
 وأ شثاعملا وأ ةآفاكملا ىف قح ىأ نم فلاخملا نامرحب نجسلا

 ضيوعتلاوأثاعملا وأةأفاكملا ىف قحىأنم فلاخلانامرحي نجسلا

 . *ةقفارملا ةغيصلاب هرقاق,ةلودلا سلجم ىلع عورشملا اذهضرعو
0 



 ىثالثلا نايبلا
 ةدحتلا تايالولاو ارتلجناو اسنرفل

 ةموكحلا هتذختا ىذلا رارقلاب املع تاموكحلا هذه تذخأ ١

 ىلع ءالمتسسالاو لانقلا ميمأت ةلواحم هب تقدهتساو ةيرصملال

 ةكرشلا هذهو - سيوسلا ةانق ةكرش تايلوئسم لمحتو تاكلتمح

 سيوسلا ةاتق رفحل مويسرم بجومب اممعمك ماع رصم ىف تتشنألا

 ةيلود ةقص امئاد اهل تناك ةانقلا هذهو ٠ 334 ماع ىتح اهتراداو.

 ةينيطنطسقلا قافتال اقبط ةمئاد ةفصب اهتيلود نامض بجحيو»

 سيوسلا ةائق نأب ١105 ماع ريوتكأ ىف تقرتعا دق رصم تناكو.
 ةيراجتلاو ةيداصتقالا ةهجولا نم ةيلود ةيمعأ وذ ىئام قيرط
 ٠ 1848/ قافتا ىلع ةظفاحملا ىلع اهمزع تدكأو ةيجيتارتسالا و

 ةدايسس تاذ ةلود اهنأب رصمل ثالثلا تاموكحلا فرتعت  '؟

 ةفص ةيمّؤملا تاكلتمملل نوكت الآ طرشب نكلو ميمأتلا ىف اهقحبو

 ال رصم هةتذختا ىذلا ءارجالا نأ تالثلا لودلا ظحالتو ةيلود

 مهو ةضحم ةينطو ضارغال ذختا هنأو طرشلا اذه قباطع

 ةيساسالا قوقحلل اكاهتنا دعت ةيرصملا ريبادتلا نال نوفسأي

 لمعلا ىف رارمتسالا ىلع نيفظوملا ماغرا بيسي كلذو ناسنالك

 ٠ نجسلاب ديدهتلا تح
 هذ ىق ةانقلا ةمالسو ةيرح نأ ثالثلا لودلا ىرتو

 ٠ ةنومضم تسيل فوراظلالا

 ةانقلا مايق نامضل ريبادت ذاختا بجي هنأ ىرت اذهل ىهو  ؟.

 ٠ ىللود فارشا تحت اهل ةرادا ءاشناب كلذو اهتفيظوح.

 نوكتيو ةعرسلا هجو ىلع للود رمتؤم دقع حرتقت اذهل ىو  ه
 لودلاو ةينيطنطسقلا قافتا ىلع ةعقوللا لودلا نم رمتأللا اذ
 متي نأ ىلع + ةانقلا مادختسا يف ةيويح ةحلصم اهل ىتلا ىرخالالا

 * ىلاحلا سطسغأ ١١1 موي نئكتل ىف هدقعح
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 :ةيرصملا ةموكحلا نه نايب

 ةيرضمللا ةموك حلا تتنلعأ ةيلوي نم نيرشعلاو ىسداسلا ىف

 ىلع صن نوناق كلذب ردص دقو .ء سيوسلا ةانق ةكرش ميمأت

 ,سيراب ةصروي ىق رعسس رخآ ساسأ ىلع مهسالا ةلمح ضيوعت
 ٠ نوناقلا اذهب لمعلا ىلع قباسلا مويلا ق

 :ةهل ةلقتسم ةئيع خيراتلا اذه نم ةانقلا ةرادا تملست دقو

 هةئرورضلا تاطلسلا لكب ةئيهلا هذه تدوز دقو هلقتسم ةينازيم

 «* ةيموكحلا مظنلاو دعاوقلاب ديقتلا نود

 ةوعد ةيرصملا ةموكحلا تملست نايبلا كلذ ىلا ةفاضالابو

 هةقتسس سطسغأ ١1 موي ندنلا ىق هدقع حرتقملا رمتملا روضحل
5 .+ 

 ةراقسلا نم ةيجراخلا ةرازو تقلت سطسغأ نم ثلاثلا ىفو

 صن نمضتت ةيناطيربلا ةموكحلا نم ةركذم ةرهاقلاب ةيناطيربلا
 ةكلمملاو ةيكيرمالا ةدحتمللا تايالولا تاموكح نم رداصلا نابيلا

 ٠ سيوسلا ةأئق ةكرشل رصم ميمأت لوح اسنرفو ةدحتلملا

 تكارزو حيرصت ىف ءاج ام ىلع ققاوت ال ةيرصملا ةموكحلا نا

 هتاف سيوسلا ةاتق ةكرشب اصاخ ةثالثلا ةيبرغلا لودلا ةيجراخ

 ,”سيوسلا ةانق ةكرشل ىطعي نأ لئاسولا لكب لواح نايبلا اذه

 لخدتلا رربت ىتلا بايسالا قلخي ىتح ةيعيقحلا اهتفض ريغ ةفص
 ٠ ةيرصملا ةدايسلا ميمص نم نوئش ىق

 ياا هنأ ىلع حيرصتلا نم ىلوالا ةرقفلا تصن دقف ١

 : « ىلود عياط امئاد سيوسلا ةاتق

 هييصنت هل سيل رمآالا اذه نأ نلعت ذا ةيرصلا ةموكحلا فسأتو

 هتحنم ةيرصم ةمعاسم ةكرش سيوسلا ةانق ةكرشف ةقيقحلا نم

 ٠ اماع 38 ةدمل ةبرصملا ةموكحلا نم اهزايتما
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 ةيرصملا ةموك حلا نيب دوقعملا قاقتالا نم ١١ ةداملا صنتو

 ةيرصم ةكرش سيوسلا ةانق ةكرش » نأ ىلع ١85353 ماع ةكرشلاو

 اهسفن_ةيناطيربلا ةموكحلا نأ لب « اهفرعو دالبلا نيناوقل عضخت
 مكاحملا مامأ هذه رظنلا ةهجو نع تعفادو ةقيقحلا هذهب تفرتعا

 ٠ رصم ىف ةطلتخلاا

 ةبيناطيريلا ةموكحلا ليكو نم ةمدقملا ةركذملا ىف ءاج دقق

 :ىلاتلا ديكوتلا 1959 ماع ةطلتخملا ةيردنكسالا فانثتسا ةمكحمل

 ىرصلملا نوثاقلا مكحب ىوتعم صخش .سيوسلا ةانق ةكرش نأ »

 نوكت نأ نكمي الو ةتحب ةيرصم اهتغبصو اهتيسنج نأو صاخلا"
 هذه نا اقح ٠ ةيرصملا نيئاوقلا امتح اهيلع ىرستو كلذ ريغ

 ةيملاعلا ةيرحبلا سيوسلا ةانق ةكرش ممسا تحت تسسأت ةكرشلا

 ؟ ةيمستلا هذه ىلع بترتت ىتلا ةينوناقلا جئاتنلا ىه ام نكلو.

 لاوحالا نم لاح ىأب اهيلع بترتي ال ةيمستلا هذه نأ تباثلا نم

 ءىدابملا مكحب ةيرصم ىهف ةيرصملا اهتيسنج ةكرشلا بلس
 صاخلا ىلودلا نوتاقلا ,ىدابم مكحب صخالا ىلعو ةماعلا ةينوناقلا
 ٠ اهسيسأت دقعؤ'

 ةيرصم ةماع كالمأ قع ابصتم امازتلا تحنم اهنال ةيرصم اهنا

 ىأ هتاذ تقولا ىف ةيرصم .ريغو ةيرصم نوكت نأ ىتأتي ال هنالو
 ةينوناقلا ءىدابملاو ىقانتي كلذ ناف ةيملاعو ةيرصم نوكت نأ
 ٠ « ةماعلا

 امم ةنسم ىف » هنا حيرصتلا نم اهسفن ةرققلا ىف ءاجو  ؟

 ةغبصلا ىلع ةظفاحملا ف ةحاصملا تاذ ىريكلا لودلا عيمج تعقو
 ةيعبت نع رظنلا فرصب اهيق ةحالملا ةيرح ىلعو ةاتقلل ةيلودلا#

 ٠ ةيئيطتطسقلا قافتا لودلا هذه عيمج تعقو « نفسلا

 ةغبصلا نامض ىلع قافتالا صن عمجأ ملاعلا ةحلصلل ةاعارمو

 ةكرشلا زايتما ءاهتنا نع رظنلا فرصب ةمئاد ةفصبد ةانقلل ةيلودلا

 مس لا



 ةثالثلا ةيجراخلا ءارزو حيرصت نال ةيرصملا ةموكحلا فسأتو

 حنم هتلواحمب عقاولا نع ةديعب ةروص اهيطعيو عئاقولا هوشب
 صاخلا ١844 قافتا ةمدقم ىف ءاج دقق . ةيلود ةفص ةانقلا
 قاغتالا نم ضرغلا نا » نسوسلا ةانق لامعتسا ةيرح نامضب

 ٠ « ةانقلا لامعتسا ةيرح لودلا عيمجل نمضي ماظن: عضو وه

 ىلع ةانقلا لظت نأ » ىلع قافتالا نم ىلوالا ةداملا صنت امك
 ملسلا تقو ىف وأ برحلا تقو ىف ءاوس ةحوتفمو  ةرح ماودلا

 ٠ « اهتيسنجل زييمت نود ةيبرح وأ ةيراجت ةنيفس لكل
 هنأ » ىلع صنتف /١484 ماع قافتا نم ةرشع ةثلاثلا ةداملا امآ

 قافتالا داوم ىف ةحارص اهيلع صوصنملا تامازتلالا ادع اميف

 ةدايسلا قوقح قرطلا نم ةقيرط ىأب سمي ام كانه سيل ىلاحلا
 «٠ « ةيرصللا ةموكحلل

 ةقالع ال هنأ حوضوب قافتالا نم ةرشع ةعبارلا ةداملا نيبتو

 ىلع صنت ىهق سيوسلا ةانق ةكرشو ١4844 ةيقافتا نيب اقلطم

 ةدممب ديقتت ال ةيلاحلا ةيقافتالا نع ةجتانلا تامازتلالا نأ »

 ٠ « سيوسلا ةانق ةكرشل حونمملا زايتمالا

 اماع رقع ىنثا لالخ ىهتني ناك ةكرشلا زايتما نأ فورعملاو

 ٠ ةانقلا ةرادا ىف ةكرشلا لحم ةيرصملا ةموكحلا لحتو

 همردصأ ىذلاحيرصتلانالكلذك ةيرصملا ةموكحلا فسأتو “ 

 ىذلا رخالا ضعبلا لفغأو قئاقحلا ضعب ركذدق ةئثالثلا ءارزولا

 رصم نوئش ىف لخدتلا ةين ىلع رخآ ليلد كلذو ٠ رصم قح تبثي
 ٠ ةيلخادلا

 اهقافتا ىق رصم نأ م حيرصتلا نم ىلوالا ةرقفلا ىف ,اج دقف

 ةانق نأ ةنماثلا ةدامللا ىف تقفرتعا ١965 ماع ايناطيرب عم

 ةيداصتقالا ىحاوتلا نم ةيلود ةيمعأ وذ ىئام رمم سيوسلا

 نم لوالا ءزجلا حيرصتلا لفغأو + « ةيجيتارتسالاو ةيراجتلاو
 ءزج ةانقلا نأ » لدحلا .لبقعت ال ةروصب ررقب ىذلا ةنماثلا ةداملا

 *« رصم نم أزجتي ال
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 قحب ةثالثلا تاموكحلا فرتعت حيرصتلا نم ةيناثلا ةرقفلا ىقو

 اهتكسلو اهتاكلتمم ميمأت ىف ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك رصم

 هنأ ةجحب ةيرصملا سيوسلا ةأتق ةكرش ميمأت ىف رصم قح شقانت
 ةلاكو ىللع ةدحاو ةلود نم ايدارقنا ايقسعت ءاليتسا نمضتي »

 عيطتسي ثيحب اهتنايصو سيوسلا ةانق ةرادا نع ةلوئسم ةيلود
 مادختسا اهنم نوديفتسي نيذلاو ١484/8 ةيقافتا ىلع نوعقوملا

 لود مظعم ةمالمسسو ةراحتو داصتقا هيلع دمتعي ىلود ىثام رمم

 5 « ملاعلا

 رصت ىثالثلا حيرصتلا تاموكح نأ حوضولا لك حضاولا نمو

 ىلعو ةيلود ةلاكو سيوسلا ةانق ةكرش نأب .معزلا ىلع زاكترالا ىلع

 لافغا اذهو اهعضو نم ريغت نأ عيطتست ال ةيرصملا ةموكحلا نأ

 تاسنق ةكرش نأ ىلع صنت ىتلا تاقافتالاو تادهعاعملا عيمجل

 امك ىرصلا نوناقلل اقفو رادت ةيرصم ةمهاسم ةكرش سيوسلا

 امدتنع ةائقلا ةرادآ ملستتس ةبرصملا ةموكحلا نأ لهاجت» هنا

 ٠ رصم نم أزجتي ال ءزج اهنأ لفغيو اهزايتما لجأ ىهتني

 رصدت ىتلا ىه ةكرشلا تناك ءاوس ةمئاق ١188/4 ةيقافتاو

 حيرصتلا نأ ىلع لدي امم كلذو ةيرصملا ةموكحلا اهريدت وأ ةانقلا

 رسيلق « ةيلخادلا رصم نوئش ىف لخدتلا رربيل قئاقحلا فيري

 ةمهاسم ةيرصم ةكرش رهظي قالطالا لع ينوناق دنس كانه

 نامضب اهيلا دهع ةيلود ةلاكو اهنأك ةيرصملا نيناوقلل عضخت

 ٠+ ةانقلا ىق ةحالملا

 سيوسلا ةاتق ةكرشل ةيرصملا ةموكحلا ميمأت ناف كلذ ىلع ءانبو

 ةدايسلا ىف اهقح ىضتقمب ةيرصملا ةموكحلا نم رداص رارق ةيرصملا

 الا سمبل ةيلود ةقص سيوسلا ةانق ةكرش ءاطعال ةلواحم ىأو

 «٠ ةيلخادلا رصه نوئش ىف لخدتلل اريربت

 لمعلا نأ » حيرصتلا نم ةئلاثلا ةرقفلا ىف نلعأ دقو

 ددهي اهيف ذختا ىتلا فورظلا ىف ةيرصملا ةموكحلا هتذختا ىذلا
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 ال لوق انهو ١844 ٠ قافتا امهلفك امك اهتمالسو .ةاتقلا. :ةيزح
 ةانق ةكرش نيب طايترا كانهم سيلف ةحصلا نم هل ساسأ

 ىف ةحالملا ةيرحب ةصاخلا /١8/8 ةيقافتا نيبو ةيرصملا سيوسلا

 نأ ررقتي ةيقافتالا هذه نم ةرشع ةعبارلا ةداملا صنف ٠ ةانقلا

 زايتمالا ةدمب ديقتت ال ةيلاحلا ةيقافتالا نع ةجتانلا تامازتلالا »

 2 « سيوسلا ةاتق ةكرشل حونملا

 ةحالملا ةيرحو سيوسلا ةانق ةكرش نيب طبرلل ةلواحم ىأ ناو :

 سيوسلا ةانق ةكرش ناف * كسشلا نم ديزملل وعدي رمال ةأتقلا ىف
 ىف ةحالملا ةيرح نع تاقوالا نم تقو ىأ ىف ةلوئسم نكت مل

 ىف ةحالملا ةيرح مظنت ىتلا ىه اهدحو ١484/8 ةيقافتاو ةانقلا

 ىضفتقمب ةيرحلا هذه نوصت ىتلا ىهه ةيرصملا ةموكحلاو « ةاذقلا

 أزجتي ال اءزج ربتعتو ةانقلا اهب رمت ىتلا اهضرأ ىلع اهناطلس
 *نم قافتا ىأ قرخت مل رصم نأ ةحضاولا قئاقحلا نمو ٠ اهنم

 ربتعت تناك امهم ةكرش نأ لقعلا روصتمي الو ةيلودلا اهتاقافتا

 ٠ اهتمالس نعو سيوسلا ةانق ىف ةحالملا ةيرح نع ةلوئسم

 ةحالملا ةيرح نيبو سدوسلا ةاتق ةكرش نيد طلخلا ادهو

 ىف لخاشتتل تاررمملا قلخل ةدبدج ةلواحمل ةروص الا سيل

 ٠ اهتدايس ميمص نم ريتعت ىتلاو رص ةيلخادلا نوئشلا

 ثاللفقلا لودلا لوقت حيرصتلا نم ةعبارلا ةرقفلا ىفو  .ه

 ةرادالا نه عون ءاشنال تاءارجا ذاختا نم دب ال هنأ ىرت اهنأ »

 امك ةمئاد ةفصب ةانقلا ىف لمعلا نيمأتل ىلودلا فارشالا .تحت

 قوقح ةاعارم عم ١884 ةتس ربوتكأ ؟9 قافتا كلذ ىلع صقت

 . ٠١ ةعورشلا ىرصم

 حيرصتلا تاموكح تلواح اذال حوضوب نيبت ةرقفلا هذهو

 ةلهاجتم ةيلودلا ةفص سيوسلا ةانق ةكرش ىطعت نأ ىثالثلا

 فدهتسي حيرصتلا نأ امك نيناوقلاو تايقافتالا. خيمج صوصخ

 ىلع اهتدايس ةطلس اهيلسو ةحضاولا رسم قوقح ىلع ءادتعالا



 ةيقافتا نا لب 2 اهيضارأ نم ًازجتي ال اءزج ربتعت ىتلا ةانقلا

 زايتمالا ةدم لالخ ءاوسس اهماكحأ رارمتسا ىللع صنت اهسفن 848

 ٠*ةيرصملا ةموكحلا ىلا ةانقلا ةرادا لاقتناو زايتمالا ءاهتنا دعب وأ

 الا سيل ةيلود ةنجل ةماقا حارتقا ريتعت ةيرصملا ةموكحلا نا

 ٠ ىلودلا رامعتسالاب هتيمست ىغبني امع ابّذهم ارييعت

 ةكرش ءاطعال ةللضم تانايب ىلع زكتري ىذلا حارتقالا اذه نا

 نايبلا تاموكح نأ حوضوب نيبي امنا ةيلودلا ةفصلا ةيرصم

 ميمص نمو رصم قوقح ميمص نم قح باصتغا ىلا ىمرت ىثالثلا
 نحب اهتدايس

 ثالثلا لودلا مساب ةيرصملا ةموكحلل مدقملا حارتقالا ناو ١

 ةانقلا ةرادا دانسا ىلا فدهبل سيوسلا ةاتقل ةيلود ةنجل ءاشنال

 ميظنت ىلا فدهي امك ةئيهلا هذه ىلا اهيف -ةحالملا ةيرح نامضو

 ٠ ةانقلا ةكرش ضيوعت

 لخدتلا وه رمتؤلا نم فدهلا نأ نيبي حارتقالا اذه لثمو

 صاصتخا ىق لخدت ال ىتلا رصمل ةيلخادلا نوئشلا ىف رفاسلا

 ش ٠ رمتؤم ىأ
 ىربك ةيلود ةرماؤم ةثالثلا ءارزولا حي رصت بحص دكو ال

 ثالثلالودلاتماق دقق « هباهراو ىرصملا بعشلا ةعاجا ىلا فدهت

 اذهب ىهو اهكونب ىف ةيرصملا لاومالا ديمجتب نايبلا .ةبحاص
 طغضلا مدختستو ةدحتملا ممالا قاثيمو ةيلودلا تاقافتالا قرخت

 نم دقفو ةانقلا رفح ىذلا دلبلاو ىرصملا بعشلا دض ىداصتقالا

 ٠ ةانقلا رفح تاقفن هلمحت ىلع ةوالع , افلأ نيرشعو ةثام هئانبأ

 امك ىطايتحالا ةئيعت اسنرفو ايناطيرب نم لك تنلعأ دقو
 ٠ امهليطاسأو امهتاوق كرحت ايمنسر عيذأ

 وهف ةدش لكب ءارجالا اذه ركنتستل ةيرصملا ةموكحلا ناو

 هتدايسوأهيضارأ نم ءزج نع لزانتي ىتح ىرصملا بعشلل ديدهت

 ٠ ىلود رامعتسا ةقيقحلا ىف ىع ةيلود ةنجلل

- 575 



 ىتلا تارارجالا هذه امهذاختاب اسنرفو ايناطيرب ىتموكح ناو

 ناكلست امنا نييملاعلا نمالاو مالسلا ديدهت الا اهتألشش نم نوكي نل

 «همارتحاب اندهعت ىذلا ةدحتملا ممالا قاثيم عم اضراعتم اليبس

 لودلا عيمج ديدهت اهب دصق ىتلا ريبادتلا هذه تلبوق دقل

 لودلا عيمج نم نكلو اهدحو رصم نم سيل راكنتسالاب ىرغصلا
 ىرامعتسسالا مكحلا نم تصلخت ىتلا بوعسشلا عيمج نمو ةرحلا
 اهلالقتسا ىلع ةظفاحملا لجا نم حفاكت ىتلاو ريرملا اهداهجب
 ٠ اهتدايسو

 سيوسلا ةائق ةكرش ميمأت ةيرصملا ةموكحلا تنلعا امدنع م
 ملو ةانقلا ىف ةحالملا ةيرح نامض ىلع اهمزع ديدج نم تدكأ

 امك ةائنقلا ىف ةحالملا ةيرح ىف لاوحالا نم لاحب ميمأتلا رثؤي

 ترم ىتلا ( 75 اهددع غلابلا ) نفسلا ددع نم ءالجب حضتي

 ٠ نيريخالا نيعوبسالا لالخ ةانقلاب

 دشأب جعتل ةيرصملا ةموكحلا ناف رمتؤملل ةوعدلا نع امأ 8

 ةصاخلا رومالا ثحبي رمتؤمل ةوعدلا تررق ايناطيرب نال بجعلا
 رواشت ىأ نودب رصم نم أزجتي ال ءزج ىه ىتلا سيوسلا ةانقب

 * رشابملا نأشلا ةبحاص ةلودلاو رصم عم

 ىتلا لودلا ديدحتي تدرفنا ةدحتلا ةكلمملا ةموكح نأ امك

 ىتلا لودلا دد ع ناب املع « ةلود 55 ىهو رمتؤملا اذه رضحت

 ٠ ةلود 55 نم لقأ سيل ١9680 ماع ةانقلا تمدختسا

 رمتؤملا نأ ىرت ةيرصملا ةموكحلا ناف مدقت امل ارظنو ٠

 لاح ىأب ريتعي نأ نكمي ال اهيف عمتجي ىتلا فورظلاو هيلا راشملا

 * تارارق رادصاب اصتخم ايلود ارمتؤم لاوحالا نم

 نأ لاوحالا نم لاح ىأب هقح نم سيل رمتؤملا اذه نأ امك

 نم ءزج ةدايس سمي وأ رصم ةدايسب قلعتي رمأ ىأ ىف ثحبي
 اهليقت نأ نكمي ال رمتؤملا اذه لثمل ةوعدلا ناف هيلع ءاتبو اهيضارأ

 * رصم

 - 597ه



 ةظفاحتمللاهعسو ىف ام لكي لمعلاب نمؤت رتصم تناك الو ١
 ةديبحتملا ممالا قاثيم ىف اهتادهعتب كسمتتو ىملاعلا مالسلا ىلع

 ةنييلودلا لكاشلا .لحب ىصوت ىتلا ج جن ودناب رمتؤم تارارقيو

 مايقلل ةدعتسم ةيرصلا ةموكحلا ناف 5 ةيملسلا _ قرطلاب

 ةيئتيطنطسقلا ةبيقافتا ىللع ةعقوللا ىرحالا لودلا تاهوكحتو

 لوعلا تامرك ةيقب. نمو اهتم رمتؤم دقع قع لمفلاب 1١48/44 ةنس
 ةيقافتا ىف رظنلا ةداعال كلذو سيوسلا ةانقب اهنفس رمت ىتلا
 اعيمج تاموكحلا كلت نيب قافتا دقع ىف ثحبللو ةيتيطنطسقلا

 ٠ سيوسلا ةانق ىف ةحالملا ةيرح نمضيو ديدج نم دكؤي

 موقتو ةدحتملا ممالل ةماعلا ةنامالا ىدل قافتالا كلذ لجسيو.

 هيلا ىرخأ تاموكح مامضنال احوتفم بابلا كرتيو .هرشنب هذه

 ٠ لاحلا تعد املك

 ٠ 1985 ةنبسس سطسغأ ١؟ ىف ةرهاقلا

 بت ؟97-
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 سرهفلا

 3 2 ... خيراتلا توص اذه .٠ ىسنت ال ىكل

 نينو نيسح روتكدلل

 .. ميمأتلا ةيعورشمو سيوسلا ةانق نع قئاقح
 متاخ رداقلا دبع ح.ا ماقمتاقلل

 [ظ06 155 ةنس ذنم ةيبرغلا عامطالاو سيوبسلا ةانق
 بيطخلا دمحل

 دووم هع حد وس ادت 281 اعط كم .. ةانفقلا ةكرش ميمأت عقاود

 ريصن وبأ دمحم روتكدلل

 .. ميمأتلا دعب ةميكحلا ةيرصملا ةرادالا
 سنوي دومحم م سدنهملل

 5 35 .. ةينوناقلأ ةيحانلا نم ةانقلا ةكرش ميمأت

 ىتدم دمحم . فيسلا روتكدلل

 ... ىجيتارتسالا هرثآو ةانعلا ميمأت

 فيمحلا دبع لامك ح1 ماقمتاقلا
 اس م ا ام ا .. ةلاضرالا كيمحتو ةائقلا ميمأت

 نسح قزارلا نبع روتكدلل

 .. ليودتلا ةرماؤم ءارو ىقيقحلا رسلا

 ىولتفحلا ىفلطصم 0

 رقص ميهارب دوتكدلل

 را لداع ىوتكدلل

 ... ىثالثلا نايبلاو تادهاعملاو تايقافتالا

 - اآالك-د
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 سرهفلا

 ؟8) ب ا اا ل 1866 نيمقوت 7. لوألا زايتمالا نامرف

 "هل همم همم هم ممل لع ممم مم ارلهأ ريان ه ىناثلا زايتمالا نامرق

 "417 ا لا ا ال ااا ا 185156 ةكتس رياربق :؟؟ ةيقاقتأ

 ؟ه3 ل اا الا اال امرا ةلس ريوتكا ؟9 ةيقافتا

 انني 0000101 ا ا ا ا ا لا ةدهامعم

 51. ...  1165 ةنس ؟8ه مقر نوناقل ةيروهمجلا سيئر رارق
 م31 اا ال 15865 ةنس ؟8م نوناقل ةيحاضيالا ةركذملا

 ؟31ا ا تان تس تت يت ب... ةيرضلا ةموكحلا نايب

 ؟3/ا/ ... ... ... ... ... ب ... ميمأتلا دعي رورملا ةكرحل نراقم نايب

 "ماا لل لل ل ل ينل اان. ... سايرالل ىتوتاقلا عيزوتلا نايب

 - الة ب
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 5027 .ةلسسر صل

 اهدادعاو (هرّمرحت ىف كراشسم

 ةوعفس» متاجر داتفلا دبع

 سشؤم نيسحر وك دلا

 فواملفلا هريس ةروكدلا

 مش نا ىلع ذاتسألا

 سوي ديئمحلا دبغرؤكدلا
 سوع تحي دغر ؤكرلا


